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“what does art offer to society?”
o que oferece a arte à sociedade?
ŠUND (lê-se shund) é um festival 
dedicado à arte, um concurso a 
nível internacional para todos os 
estudantes e futuros artistas.

O Festival convida pessoas 
de toda a Europa a apresentar o 
seu trabalho em conjunto com os 
seus pares, sempre com a 
temática do que a arte pode 
oferecer à sociedade, hoje. Numa 
altura onde a Europa se 
encontra em crise, este é um 
evento que pretende ir contra a 
maré e criar um espaço de 
abertura e de divulgação à arte 
Europeia, numa troca de ideias 
entre concorrentes e público. 

Foi um festival criado para 
estudantes - os já formados e os 
que ainda estão a estudar.

Trabalhar num festival com 
um ambiente cheio de alegria, 
conhecemos muitos colegas que 

nos possibilitam o crescimento 
deste nosso festival, e foi o caso. 
Hoje, estudantes e organizações 
apoiam e divulgam o ŠUND  
como um producto de 
qualidade, o que nos incentiva 
para ir sempre além dos nossos 
limites. Alcançar tanto sucesso, a 
equipa original não se 
conformou. Quiseram crescer 
mais, e ter novas experiências. 
Daí, Portugal pareceu ser um 
passo natural no crescimento do 
Festival, e tudo graças a esta 
amizade que se foi contruindo ao 
longo destas edições do festival. 
Contudo, Belgrado será sempre 
o centro de informação e de 
organização do evento, faz parte 
da alma do Festival. 

O ano de 2013 celebra o 
quarto ano consecutivo do 
Festival, e também o começo de 

uma nova etapa. Esta nova fase 
começa com esta transição do 
Festival para Lisboa, e com tudo 
o que isso acarreta.

Aqui, apresentamos todo o 
nosso projecto em números, 
porquês, frases, tudo o que nos 
parece significativo apresentar a 
eventuais parceiros.

Não seremos, por certo, o 
melhor Festival da Europa, mas 
ao fim destes anos em que o 
festival dura aprendemos 
algumas coisas, e achamos que 
temos um bom produto, que 
pode dar um futuro diferente à 
discussão e intercâmbio artístico 
entre países diferentes dentro do 
mesmo continente.  

Esperamos brilhar tanto 
como brilhámos nas últimas 
edições, e até agora, parece que 
estamos no caminho certo.

ŠUND FESTIVAL PT

Obra apresentada na 
primeira edição do 
Festival, e nada mais 
actual do que 
apresentá-la como 
imagem desta época 
por que atravessa o 
País. 
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O Festival ŠUND é diferente de todos os outros, 
este é um evento que dá visibilidade a arte de 
todos os que estudam ou já estudaram artes, 
juntando-os num mesmo espaço.

Durante dez dias, a ideia do festival é 
transformar o espaço expositivo constantemente, 
numa troca de exposições que pode ocorrer de 
dois em dois dias, ou apenas duas vezes no mesmo 
evento. A ideia é ter sempre exposições diferentes 
a acontecer, nunca estagnar com um mesmo 
artista. Assim, conseguimos sempre aumentar o 
número de obras expostas, aumentando também o 
número de participantes que poderão entrar no 
festival. 

Nas últimas edições, o número de artistas foi 
crescendo ao longo dos anos, bem como do 
número de concorrentes, e para nós é muito 
importante fazer uma divulgação do maior 
número de artistas de qualidade e de várias 
formas de arte que queiram integrar o festival. 

O ŠUND está sempre em movimento.
Ainda não sabemos quais os prémios finais 

para atribuir aos vencedores, mas este é outro 
ponto que temos já esclarecido - seja qual este for, 
será sempre um prémio de divulgação e não um 
prémio monetário. Acreditamos que quanto maior 
a divulgação dos artistas e da sua arte for, maior o 
sucesso destes artistas. Nas passadas edições, e 
como o festival era sempre no mesmo local, na 
Galeria ArtCENTER, em Belgrado, o prémio 
final era sempre uma exposição individual nesse 
espaço. Como a próxima edição é em Lisboa, 
ainda não sabemos se essa parceria será possível 
como o espaço que acolher o festival. 

Temos ainda uma base de dados, ou uma 
rede de amizades, de vários interessados em arte e 
formados nessa área, pelo mundo fora. É isto que 
nos permite conseguir trazer agora o festival para 
Lisboa, e, quem sabe, num outro ano para outro 
país. Sempre, sempre em transformação é a nossa 
ideia.

Uma inovação no festival é que, durante o 
evento - que, em Lisboa, durará no mínimo dez 
dias - todas as formas de arte podem “funcionar” 
ao mesmo tempo. Por exemplo, podemos estar 
num espaço com obras de pintura e escultura, 
mais alguém num palco a tocar piano, ou, quem 
sabe, uma mostra de modelos numa passarelle 
improvisada, tudo a acontecer no mesmo 
momento. Através deste nossa maneira de agir, 
conseguimos unir todas as artes no mesmo espaço 
e através de uma maneira nunca vista, pelo menos 
por nós. 

Apostar num ŠUND é apostar num festival 
que tem sido continuado, sem nunca parar, desde 
2010. É apostar numa inovação europeia numa 
época de crise, onde todos pensam em cortar com 
tudo o que é cultura. O ŠUND traz novas culturas  
à cidade de Lisboa, e durante esse dias do evento, 
se transforma “no” espaço cultural. 

Para nós, esta mudança de local é 
extremamente importante: permite-nos encontrar 
novas ideias, procurar novas artistas e dar a 
conhecer novos espaços e cidades. Numa equipa 
onde todos, inicialmente, eram Sérvios; hoje, 
temos uma equipa multicultural, com pessoas da 
República Checa a Portugal, entre vários outros 
países.

Porquê apostar no ŠUND?
Porque este é um festival diferente
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Primeira edição 

Algumas participantes 
posam junto obras 
que apresentaram na 
primeira edição do 
festival, em 2010.
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From 5 to 11th of May @ ArtCENTER, Belgrado, Sérvia

Visitors: 600

Applicants: 100

Exhibiting artists: 41

Artwork exhibited: 150

Photography, costume design, sculpture, multimedia, music and painting were art forms presented.
Exhibitions changed every 2 years.

1ª Edição
Belgrado, 2010

Fusce ac leo 
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, 
consequat vitae, 
feugiat at, blandit 
vitae, euismod vel.
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1ª Edição
Belgrado, 2010
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Na primeira edição, este Festival foi nomeado para o Prémio Belgrade City Award, pela sua 
contribuição na divulgação da arte jovem na cidade.
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From 5 to 11th of May @ ArtCENTER, Belgrado, Sérvia

Visitors: 1000

Applicants: 200

Exhibiting artists: 127

Artwork exhibited: 300

Fine, multimedia and applied art were presented at the festival.
Exhibitions changed during the festival.

2ª Edição
Belgrado, 2011

Fusce ac leo 
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, 
consequat vitae, 
feugiat at, blandit 
vitae, euismod vel.
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2ª Edição
Belgrado, 2011
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From 9 to 17th of May @ ArtCENTER, Belgrado, Sérvia

Visitors: 1500

Applicants: 300

Exhibiting artists: 66

Artwork exhibited: 113

Fine, multimedia and applied art were presented at the festival.
Exhibitions changed during the festival.

3ª Edição
Belgrado, 2012

Fusce ac leo 
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, 
consequat vitae, 
feugiat at, blandit 
vitae, euismod vel.
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3ª Edição
Belgrado, 2012

Fusce ac leo 
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, 
consequat vitae, 
feugiat at, blandit 
vitae, euismod vel.
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“Lisboa já tem Sol e cheira a Lua 
Quando nasce a madrugada 
sorrateira E o primeiro eléctrico 
da rua Faz coro com as chinelas 
da Ribeira”
Amália Rodrigues, in Cheira a Lisboa

Depois de quatro edições muito bem sucedidas, a 
organização decidiu trazer o Festival para Lisboa. Uma 
edição que quer ser um ponto de referência a nível Europeu 
no mundo das artes. Da Sérvia para Portugal, a ideia é este 
Festival tornar-se numa Bienal - a cada dois anos, o evento 
organiza-se em Lisboa e em Belgrado. 

Normalmente, o Festival tem uma duração de sete dias, 
mas - e porque esta mudança de cidade é um marco muito 
importante no crescimento do ŠUND - esta próxima edição 
será de dez dias. Dez dias onde a programação irá mudar, em 
transformações de exposições e mudanças de obras de 
artistas, tudo no mesmo espaço. 

O prémio para os vencedores costuma ser uma 
exposição individual na Galeria ArtCENTER, em Belgrado. 
Contudo, e por enquanto, ainda estamos a pensar no prémio 
para os vencedores; um prémio que se encaminha sempre 
para a divulgação do trabalho destes artistas que concorrem 
ao concurso. Estamos ainda numa fase de investigação e de 
organização de equipas e espaços, mas até ao final do mês, 
príncipios do próximo, pensamos ter tudo organizado e 

pronto para enviarmos um comunicado para todas as 
faculdades e escolas superiores, tanto nacionais como 
internacionais, de modo a conseguirmos atingir um maior 
número de participantes a concurso. 

Este ano. voltamos a abordar as mesmas áreas artísticas 
de outros anos - pintura, escultura, design, design gráfico, 
moda, instalações, vídeo, música, entre muitas outras que nos 
darão uma edição diferente, mas igual a todas as outras. Uma 
edição que esperamos ser maior, oferencendo uma visão mais 
ampla do Festival a nível nacional, e oferencedo a 
possibilidade de dar a conhecer Lisboa e Portugal a todos os 
participantes - que, por norma, têm sido de países nos limites 
da Sérvia; apenas no ano passado surgiram concorrentes de 
Portugal e Espanha, por exemplo.

Esperamos que o Festival em 2013, que veio de malas 
aviadas para Lisboa, seja um sucesso como em todas as 
outras edições. Desta maneira, podemos, além de divulgar o 
melhor da arte europeia pelo país, como divulgar a nossa 
capital por todos os participantes e seguidores do Festival - 
nem que seja através das redes sociais.

Š.U.N.D. Lisboa
10 dias, na que será a 4ª Edição do Festival
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13 Equipa ŠUND Lisboa,
Sérvia e Portugal

Born in 1988, in Belgrade
After graduation, she moved to Milan to improve 

her education in the field of  exhibition design. There, 
she also learned how to cook and became great fan of  
Bruce Springsteen.

Worked on ŠUND Festival since its beginning as a 
festival director. Studies acting and some dream of  
stage performance.

Closest friends call her Goga. Hopefully, she will 
crosse Europe with Milica someday.

Jovana Bobiċ, Festival Director

Born in 1987, in Belgrade
She still lives there and loves it.
Graduated from Academy of  Fine Arts, art 

production departament. She met Jovana there and so 
the fantastic friendship started.

She worked on ŠUND festival since its beggining 
as coordinator. After graduation continues to take 
part in diverse cultural and art projects that help 
develop Belgrade’ cultural scene.

Closest friend to Goga. Travelling is her passion 
and she dreams of  hitchiking acrosse Europe with 
Jovana.

Milica Nikoliċ, Festival Coordinator

Born in 1986, Belgrade
Graduated on Academy of  Fine Arts, Arts 

Production Department. During and after 
graduation, worked on ŠUND Festival since its 
beggining as PR and Communication Manager. 
Jovana calls her Candy - yes, she really is that sweet.

When not working on her dream, she works as a  
Cinema Manager.

Hopefully, one day, she will be a proud owner of  
her own gallery.

Sonja Topaloviċ, Festival Public Relations

Born in 1988, Portugal
Sara Baptista loves art from the first moment that 

she looked to the sun, three days after leaving the 
maternity hospital. Passionate for Lisbon, she is moved 
by everything around her. 

She met Jovana in 2010, in Bratislava, where both 
of  them enter an innovative project, To manAge. 
There, they work and form a professional bond that 
perdures to this day.

Graduated in Arts Management, she doesn’t know 
exactly what to do with her life, but she knows that it 
will always be in the Arts world.

Sara Baptista de Sousa, Portugal Team Coordinator


