“A vida sem arte seria um erro.”
Friederich Nietzsche

“Eu fecho os meus olhos para ver.”
Paul Gauguin

“Eu não procuro, eu encontro.”
Picasso

O QUE É?
O projeto Creart lançou a celebração anual do

Dia Europeu da Criatividade Artística
http://europeandayofartísticcreativity.eu/, que terá lugar
sempre no dia 21 de março, em todas as cidades sob a
"Rede de Cidades para a criação artística" e nas cidades e
instituições de toda a Europa que queiram juntar-se a esta
iniciativa.
"Como membros do projeto Creart, estamos cientes da
importância da promoção da criatividade como um dos
elementos básicos do desenvolvimento individual e da
criação de uma identidade europeia. O nosso objetivo é
celebrar um dia por ano, e a nível europeu, a criatividade
artística em toda a Europa, com atividades abertas em
museus, instituições culturais públicas e privadas, centros
de artes visuais, escolas de arte, galerias, escolas, etc
Gostaríamos ainda de testemunhar a interação entre artistas e o público nestes centros e cidades,
comunicando através da linguagem da arte e da criatividade. O Dia Europeu da Criatividade
Artística também se tornará o trampolim para ideias novas, originais e necessárias, dirigidas ao
público em geral, profissionais e instituições".

Atividades sugeridas
Ao aceder a http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/activities/ irá encontrar uma longa lista
de atividades e poderá escolher qual/quais gostaria de realizar e a forma de as realizar durante o
"Dia Europeu da Criatividade Artística", dia 21 de março, nas cidades que participam da Rede
Creart.

Dia Europeu
da Criatividade
Artística

Cada cidade/instituição terá a oportunidade de escolher quais as atividades que se apropriam
melhor ao seu contexto e poderão ser adaptadas às suas necessidades específicas, de acordo
com a natureza da organização: museus, teatros, conservatórios, escolas de arte, praças, ruas,
centros educacionais, espaços de exposições, etc. As atividades apresentadas são apenas
propostas abertas e que podem ser usadas como motor para criar novos tipos de atividades.
O propósito desta nova e original iniciativa, é promover um amplo conceito de criatividade,
demonstrando que esta pode ser encontrada em áreas tão diferentes como as visuais,
audiovisuais ou artes corporais, bem como na inovação tecnológica ou até na liderança social.
Um dos principais objetivos que este evento tenta perseguir é provar que a criatividade é uma
atitude, uma habilidade presente no ser humano, que pode ser implantada, estimulada e
enriquecida através de uma enorme variedade de estratégias.

Envie-nos sugestões de atividades para serem desenvolvidas durante o Dia
Europeu da Criatividade Artística
A 21 de março, será comemorado o Dia Europeu da Criatividade Artística e gostaríamos de reunir
todas as ideias de atividades que poderiam ser desenvolvidas nesse dia. Usando o formulário
abaixo http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/send-your-idea/ terá a oportunidade de
contribuir para este evento enviando suas ideias e propostas para as atividades, que podem ser
organizados por cidades Creart ou por outras cidades e instituições que irão aderir à nossa
iniciativa.

Junte-se a nós! Publique as suas atividades!
Depois de ter decidido quais as atividades que irá realizar na sua cidade/
instituição, por favor preencha on-line e envie o formulário de inscrição em
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/join-us/ com os detalhes da atividade para serem
incluídas no programa geral.
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