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UMA CONVOCAÇÃO PARA ARTISTAS 
“MUITAS CULTURAS, UM CORAÇÃO” PROJETO DE ARTE PUBLICA 
 
A missão do distrito cultural de Framingham Centre Common: 
A missão do Framingham Centre Common Cultural District é criar um centro cultural, 
econômico, e social vibrante no MetroWest através da programação colaborativa entre os 
museus de arte e de história, instituições educativas, organizações culturais, e negócios dentro 
do distrito que celebram a diversidade artística e étnica de Framingham 

Descrição do projeto: 
“Muitas culturas, um coração” é um projeto publico desenvolvido para celebrar as várias vozes 
artísticas e étnicas de Framingham através de uma série de esculturas em forma de coração 
expostas na área do Framingham Centre Common Cultural District e a cidade de Framingham. 
O objetivo do projeto é honrar nossas diferenças entre a comunidade unificada de Framingham 
conectada através da arte, a recreação, do entretenimento, e da história. Todas as esculturas 
serão pintadas por um artista local e destacarão as raças, as etnias (brasileira, latina, negra, 
asiática, indígena, multirracial, etc.), e parceiros culturais (Danforth Art Museum and Art 
School, ātac downtown arts + music, River Stewardship Council, etc.) em Framingham. As 
estátuas serão reveladas durante um festival multicultural em 18 de junho de 2022, que incluirá 
uma recepção, um festival artístico e artesanatos de artesãos regionais, espetáculos 
multiculturais, e uma série de eventos recreativos e educativos. As estátuas estarão em 
exposição permanente na cidade, funcionando como veículo de marketing para o futuro com 
caça ao tesouro para “buscar os corações”, em postagens nas redes sociais, nas notícias, etc. Os 
nomes dos patrocinadores e artistas serão exibidos na placa na base de todas as esculturas. 
 
As esculturas serão um coração de fibra de vidro de 38” de altura, 40” de largura, e 18” de 
profundidade as quais podem ser pintadas com tintas acrílicas (embora outros meios possam 
ser utilizados) para criar murais, exemplos (do projeto de outra cidade) podem ser vistos aqui. 
Buscamos artistas para criar desenhos para todos os corações. 
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Tempo de projeto: 

janeiro 2022: Realização do pedido para as esculturas; RFQ enviado 

28 de fevereiro:  Prazo de inscrição 

4 de março: Informar os artistas das seleções em ou antes de 4 de março 

4 de março – 31: FCCCD reúne os artistas com parceiros culturais para planejar a obra de 
arte de forma colaborativa; os artistas receberão dados dos líderes da 
comunidade BIPOC para caracterizar os desenhos (todos os corações 
devem refletir nas ofertas artísticas da organização cultural patrocinadora 
além da diversidade racial e étnica de Framingham). 

1 de abril: Prazo para que os artistas enviem seus projetos finais a seu parceiro 
cultural e à FCCCD para a aprovação; os desenhos serão aprovados em 
uma base rotativa e podem ser entregues ao FCCCD a qualquer momento 
antes de 1º  de abril 

1 de abril - 15 de 
maio: 

Artistas criam/pintam esculturas  

15 - 31 de maio: As esculturas são envernizadas para exibição ao ar livre. 

18 de junho: O festival de revelação ocorrerá com esculturas exibidas no Framingham 
Centre Common 

julho: As esculturas serão instaladas em seus locais permanentes 

 

Prêmios, Financiamento e Reconhecimento: 
Os artistas receberão um cachê de US$ 500 para a criação da obra, paga após a conclusão. Além 
disso, cada artista receberá um estande no festival de inauguração gratuitamente (avaliado em 
US$ 75). Serão fornecidos US$ 25 por estátua para tinta e suprimentos no início do projeto. As 
peças serão envernizadas para uso ao ar livre, custos cobertos pelo FCCCD.  Todos os artistas 
serão reconhecidos no site da FCCCD (com links para seus próprios sites), no festival em um 
banner listando os nomes dos artistas, em uma placa na base da escultura desenvolvida por cada 
artista, e como uma linha de crédito em fotos usadas nas redes sociais e em comunicados de 
imprensa. Artistas interessados também podem ser destacados em entrevistas e notícias como 
parte de uma campanha de imprensa. 
  
Políticas: 
O artista mantém a propriedade de direitos autorais de todos os projetos de arte, no entanto, 
como parte do processo de contrato, o artista reconhece que a FCCCD e a organização 
patrocinadora dessa escultura podem usar imagens da obra de arte e esculturas finalizadas para 
fins publicitários. A FCCCD não é obrigada a conceder um contrato entre os pedidos recebidos 
em resposta a este RFQ.   
 
Elegibilidade: 
Qualquer artista residente em Massachusetts pode se candidatar, embora a preferência seja 
dada àqueles residentes em ou perto. Nós particularmente encorajamos artistas de grupos sub-
representados a apresentar um pedido de consideração. Não é necessária ter experiência 
de arte pública ou mural anterior. Enquanto equipes de artistas podem se inscrever para 
projetar conjuntamente uma escultura, apenas um cachê de US$ 500 e um estande do festival 
serão fornecidos para cada escultura criada. Grupos comunitários, jovens e artistas estudantes 
que trabalham com um artista profissional no projeto também são elegíveis. Professores 
de arte interessados em orientar um grupo de alunos podem ser candidato se tiverem 
experiência em mural ou arte pública ou trabalharem em colaboração com um artista 
profissional que tenha essa experiência. 
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O processo seletivo de artistas: 
As candidaturas dos artistas serão avaliadas através dos seguintes critérios por um painel da 
FCCCD:  

• Completude da candidatura. 
• Mérito artístico como evidência pela representação submetida de obras passados.  
• Adequação do meio, estilo e experiência anterior do artista, pois eles se relacionam 

com os objetivos e oportunidades da arte neste projeto.  
• Experiência com projetos de escala e escopo semelhantes. 
• A capacidade do artista de terminar com sucesso a obra de arte proposta dentro da 

linha do tempo do projeto  
Os artistas selecionados serão notificados até o dia  4 de março. 

 
 

ORIENTAÇÕES DO CANDIDATO 
Se você envia sua solicitação em espanhol ou português,  

por favor, também use o “Google translate” ou um aplicativo semelhante para nos 
dar uma tradução em inglês. 

Uma aplicação completa deve incluir todos os materiais listados abaixo que são 
enviado como um único PDF:  

 
1. Formulário de inscrição preenchido. 

2. Um currículo de artista com informações de contato e realizações. Se a candidatura for 
como uma equipe, envie um currículo para cada membro da equipe.  

3. Uma declaração de interesse de artista (ou equipe) (não mais de 1.000 palavras) 
descrevendo:  

a. Por que o artista/equipe está interessado em pintar um coração; 

b. Um mural anterior ou outra experiência de arte pública, se há; 

c. A conexão do artista com ou interesse na comunidade de Framingham e os 
objetivos do projeto; 

d. Razões pelas quais o artista se sente um bom candidato para representar a 
variedade artística/culturais e a diversidade da cidade; 

e. Declaração quanto à capacidade do artista/equipe de concluir o projeto e criação 
da obra dentro da linha do tempo do projeto. 

4. Pelo menos 4, mas não mais de 8, amostras de obra de projetos murais anteriores e/ou 
amostras de obras de arte não-mural anteriores que representam a capacidade e o estilo 
do artista. Inclua uma breve descrição de cada uma obra ao lado ou abaixo da imagem no 
PDF.  Os artistas podem submeter 1 (uma) imagem de cada obra (na íntegra) e 1 (uma) 
imagem de grande detalhe de cada peça. NÃO ENVIE IMAGENS SEPARADAMENTE. 
Elas devem ser incluídas como parte do único PDF. Para submissões em equipe, envie 4 
amostras de obra por artista. 

 

Envie seu formulário PDF para framcentrecommon@gmail.com. Incluir na linha 

de assunto "Formulário de artista para projeto de arte pública". As inscrições 

devem ser recebidas até o dia 28 de fevereiro de 2022. 
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Aplicação do artista  

(folha separada para cada artista se é uma obra colaborativa)  

 

 

 

Nome:_____________________________________________________________                   

                                                                                              

Endereço residencial: _________________________________________________  

                                                                                          

Cidade: ____________________________________________________________  

  

Endereço para correspondência (se é diferente): ________________________________  
                 

Telefone: _____________________ Número de telefone alternativo: _______________ 

                      

E-mail: _________________________________ 

                                                                                                

Site: ___________________________________ 

 

Página do Facebook: ________________________ 

 

Eu sou um ❑ artista profissional;  ❑ professor de arte;  ❑ líder do grupo comunitário;   

❑ estudante, idade ____ 

  

Uma candidatura completa deve incluir em um único PDF:  

• Este formulário do artista (um por artista);  

• Currículo do artista/artistas; 

• Uma ou mais cartas de referência 

• Declaração do artista (não mais de 1.000 palavras) 

• Imagens das obras do artista.  

  

Como candidato para a oportunidade de terminar este projeto de arte pública para o 

Framingham Centre Common Cultural District (FCCCD), certifico que todas as obras 

apresentadas como representativas do meu trabalho são produto da minha criação unicamente. 

Certifico ainda que todas as declarações feitas nesta candidatura são verdadeiras. Entendo que o 

FCCCD pode fazer duplicatas das minhas imagens e materiais de aplicação para fins de 

consideração da minha candidatura.  

 

Assinatura do candidato:_______________________________________                                                                

  

Data:__________________________  

                                

  

Enviar a inscrição completa para Stacey David pelo e-mail:  
framcentrecommon@gmail.com 


