Exma. Senhora e Senhor,

Q

ueríamos chamar-lhes atenção ao sitio de cultura ” Quinta da Arte”, que ofereçe muitas possibilidades para trabalhos criativos e para encontros comunicativos.
Casas individuais, um anfiteatro, um atelier-studio, uma sala de dança estão a disposição para realizar, ensinar e representar projectos, ou para dar simpósios.
Queria apresentar-lhes a “Quinta da Arte” um sítio de cultura no leste do Algarve que foi criado no
ano de 1991 pelo Johannes KA von Zweizell escultor, pintor, músico, e arquitecto dos seus próprios
edificações e trabalhos.
Ele ficou fascinado pelos desafios de trabalhar seus projectos arquitectónicos num país desconhecido
para si como Portugal.
Nos anos seguintes até hoje cresceu um sítio individual que continua a se desenvolver e que mostra
muito mas deixa tudo aberto.
O artista não desanimou e criou com a sócia dele, chamada Heidi Wachsmann, com criatividade e
força de vontade como a dele e com muito amor e persistência um sítio de harmonia e com respeito
pela “ Mãe Natureza” manifestando uma vontade forte de ”empurrar” a Vida.
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Hoje a Quinta da Arte e uma propriedade de 12 hectares com ateliês de arte, uma sala de dança de
100m2 com chão de madeira, pontes e lagos, um anfiteatro com 120 lugares, uma piscina, espaço de
petanca, quatro casas de hospedes individuais com jardins privados que estão ligados por caminhos
onde as pessoas podem apreciar esculturas como por exemplo:” A Roda de Pandora”, Genetic Blues,
ou “The Guardians”.
Segue uma lista das actividades que se realizaram na Quinta da Arte ou que foram co-organizados
em sítios culturais diferentes.
1993: Solo de dança iniciado pela Quinta da Arte e apresentado por Nada Mandelbaum na Galeria
Casa das Artes, Tavira.
1994: Exposição de arte do Johannes KA von Zweizell, na Galeria Spatium, Tavira
1995: Inauguração do anfiteatro na Quinta da Arte pelo antigo embaixador português, António Monteiro, com uma peça do Samuel Beckett: “ O Espinho e O Quadrado”.
1997: Inauguração do objecto postmoderno: ” After Venice”, do Johannes KA von Zweizell na Galeria
de cidade Faro,” Arco e Trem”, introduzido por uma performance de dança de Nada Mandelbaum
e Heidi Wachsmann.
1998: Exposição de Arte em Soho Nova Iorque, de Johannes KA von Zweizell.
2001: ARTDAYS I
O novo nome ARTDAYS I realizaram-se mais projectos de arte.
1) Projecto Original” Latin Jazz”, do Quintetto de Savio Araújo.
2) Dança Teatro do grupo LIPRINAS com a peca: ” Ásia Encontro do Ocidente no Oriente”.
3) Workshop com 40 alunos de jazz em nossas instalações com Zé Eduardo - músico e professor do
Jazz famoso em Portugal e Espanha.
O workshop acabou com uma sessão de Jazz acompanhada pela cantora Viviane de Lisboa.
ARTDAYS II
Concerto de Jazz com o “ Zé Eduardo Trio”.
2003: Um workshop de Feldenkrais com 12 participantes acomodados nas casas de hóspedes durante 10 dias na sala de dança.
2004: ARTDAYS III - P´Art COUR
Alargamento do parque de escultura com o projecto do artista de Colónia e aluno de Joseph Beuys,
Hansi Jaeger:
“Uma Lembrança do dia 11 de Setembro de 2001,Nova Iorque”.
E com uma peça do artista, António Mira de Lisboa que enriquece a Quinta da Arte com a peça:
“Uma linha das pedras meditativas”.
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2006: ARTDAYS IV: MUSICAL WORLDS
Uma viagem musical que deixa viajar os ouvintes por Dehli e pela Amazónia.
Musica com Raimund Engelhardt com tabla e tambores e com Savio Araújo, Brasileiro, Saxofone,
flautas diferentes e percussão.
2008 + 2009: Concertos de piano e também concertos de canto e de improvisações.
2011: Noites de piano com o pianista de jazz Gregory Gaynair de Duesseldorf, em Junho, Julho e
Setembro. Discussão sobre arte do século vinte e um, com artistas locais em Outubro.
2012: Canto clássico com Isobel Reis acompanhado por piano, em Maio, Junho e Setembro.
Workshop de Butoh: „Body Resonance“ com Yumiko Yushioka.
Para 2013 já existem planos:
Queremos atrair pessoas interessadas em cultura para este sítio especial para o preencher com vida.

Estas são as nossas possibilidades:
1) Queríamos entusiasmar pessoas interessadas em dança, teatro, música e também instituições culturais diversas.
2) Professores com seus alunos ou bandas de Jazz, que procurem um espaço e liberdade para ensinar.
3) Grupos de dança que querem estudar e realizar coreografias.
Professores de Salsa, tango, Samba, Jazz e outros que queiram dançar com os seus alunos. Mas também podem ser realizados cursos de Yoga, Pilates, Feldenkrais, Canto etc.
4) Pessoas de teatro que queiram buscar inspiração e calma num espaço privado.
5) Poetas, compositores, escritores são bem-vindos que procuram a inspiração deste sítio que convida
a ver e a apreender.
A nossa Quinta pode ser alugada por todas as pessoas que queiram usar as nossas possibilidades.
As nossas sugestões são:
a) Arrendamento das quatro casas de hospedes para 8 pessoas idealmente, mas que podia ser expandido para 10 pessoas dependendo da época e do tempo.
Podemos também alugar nos arredores, perto da Quinta, mais apartamentos ou casas de hóspedes.
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b) Arrendamento da sala de dança com cadeiras, projector de slides, um ecrã etc. Para simpósios e
para academias de arte ou escolas de arte ou outros entidades sítios de cultura que queiram encontrar-se num sitio tranquilo.
Num sítio como este há com certeza mais possibilidades e ficaremos satisfeitos para falar sobre isto
mesmo aqui em nossa Quinta.
Venham visitar-nos um fim-de-semana para nos conhecermos.

Os melhores cumprimentos:

Quinta da Arte
Heidi Wachsmann
Johannes Ka von Zweizell
Morada:
Marco-Santa Catarina
8800-164 Tavira
Apt.309
Portugal / Algarve

Tel / Fax: 00351-281 971296
E-mail: info@quintadaarte.com
Videos sobre Quinda da Arte:
www.vimeo.com/quintadaarte
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