Oito parceiros de oito países diferentes (Portugal, Suécia, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Lituânia, Dinamarca e França)
trabalham juntos neste projeto, que teve início em julho de 2017
e irá durar até junho de 2021. As instituições parceiras são:
a Faculdade de Ciências Humanas e o The Lisbon Consortium da
Universidade Católica Portuguesa, Tensta Konsthall, SAVVY
Contemporary - Laboratory of Form-Ideas, Royal College of Art,
Fundació Antoni Tápies, Vilnius Academy of Fine Arts, Museet for
Samtidskunst e ENSAD, e ainda uma série de parceiros associados que incluem o Culture+Conﬂict, o Instituto de Arte Moderna
de Middlesbrough, a Universidade Klaipėda, a Fundação
Gulbenkian, a Rua das Gaivotas 6, a Plataforma de Apoio aos
Refugiados, entre outros.
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4Cs - do Conﬂito à Convivialidade através da Criatividade e da
Cultura é um projeto de cooperação apoiado pela Comissão
Europeia no quadro da Europa Criativa, subprograma Cultura.
Coordenado pela Universidade Católica Portuguesa, o 4Cs tem o
objetivo de explorar a forma como a arte e a cultura podem ser
grandes recursos para a abordagem à temática do conﬂito.
Um dos principais objetivos do projeto é contribuir para a
formação e educação. O programa inclui exposições, residências
artísticas e de investigação, ciclos de cinema, laboratórios de
mediação, workshops, conferências, publicações, uma plataforma online e uma Summer School.

PART ILHAR

Eight partners from eight different countries (Portugal, Sweden,
Germany, the United Kingdom, Spain, Lithuania, Denmark, and
France) are working together in this project, which started in July
2017 and will last until June 2021. The institutional partners are:
the Faculty of Human Sciences and The Lisbon Consortium at the
Universidade Católica Portuguesa, Tensta Konsthall, SAVVY
Contemporary – Laboratory of Form-Ideas, Royal College of Art,
Fundació Antoni Tápies, Vilnius Academy of Fine Arts, Museet for
Samtidskunst, and ENSAD, along with a series of associate
partners including Culture+Conﬂict, the Middlesbrough Institute
of Modern Art, Klaipėda University, Gulbenkian Foundation, Rua
das Gaivotas 6, Plataforma de Apoio aos Refugiados, and others.
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4Cs - From Conﬂict to Conviviality through Creativity and Culture
is a cooperation project supported by the European Commission
in the frame of Creative Europe - Culture Sub-programme.
Coordinated by the Universidade Católica Portuguesa, 4Cs aims
to explore how art and culture can constitute powerful resources
to address the subject of conﬂict. A major focus will be on
training and education. The programme includes exhibitions,
artistic and research residencies, ﬁlm screenings, mediation labs,
workshops, conferences, publications, an online platform and a
Summer School.

SHARE

