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A Galeria António Prates inaugura no próximo dia 5 de Abril, 5ª feira, pelas 22 horas, uma
exposição colectiva de Street Art. A Galeria António Prates tem tido desde sempre a preocu-
pação de apoiar e promover a arte contemporânea nacional e internacional, e realiza, pon-
tualmente, exposições de novas correntes no panorama artístico internacional.
É por esse motivo que a Galeria tem o enorme prazer de apresentar ao público português
esta exposição, intitulada “Além Paredes”, que segue uma das mais importantes correntes
artísticas da actualidade, a Street Art ou Arte Urbana. A exposição engloba obras de 10 artis-
tas nacionais já com um extenso trabalho nesta vertente artística, Costah, Dalaiama, EL ST, ±,
MAR, Maria Imaginário, Pantónio, RAM, Target, e YUP- Paulo Arraiano, e conta ainda com a
presença especial de um artista estrangeiro, renomado no meio da Street Art, Robert Proch.
A exposição em si trará alguma novidade à Galeria, já que os artistas foram convidados a
trazer a rua para dentro da Galeria, e pintar a totalidade da exposição dentro da Galeria,
nas suas paredes. Sendo assim, o espaço será dinamizado pelas pinturas e instalações dos
artistas, às quais não foram impostos limites de escala ou de ocupação de espaço, resultan-
do num projecto de cariz instalativo e inovador, pleno de colaborações e improvisos, um pro-
jecto de uma escala e impacto inéditos numa Galeria comercial portuguesa. Com esta atitude,
a Galeria pretende esbater os limites entre o que estes artistas fazem na rua e o que fazem
num espaço interior como uma Galeria, dando a provar ao público a verdadeira vida própria
de que está imbuída esta forma de criação artística.
Por ocasião desta exposição, será lançado, a posteriori, um catálogo bilingue (PT-EN) edita-
do pela Galeria, com reproduções das obras realizadas para a exposição e texto do crítico de
street art Miguel Moore.

Local e Contactos:
Galeria António Prates

Rua Alexandre Herculano, 39A · 1250-009 Lisboa
Tel.: +351 213 571 167 · Fax: +351 213 571 168

e-mail: gaprates@mail.telepac.pt
Horário: 2ª a 6ª Feira das 11h às 20h · Sábado das 15h às 20h

Além Paredes – Exposição de Street Art
Galeria António Prates, Lisboa, 5 de Abril a 12 de Maio de 2012
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Cruzeiro Seixas – Exposição Antológica
Perve Galeria de Alfama, até 17 de Março de 2012

A Perve Galeria de Alfama apresenta uma exposição antológica dedicada à vida e obra plástica de uma das
figuras primeiras do Movimento Surrealista português: Cruzeiro Seixas, que completou recentemente o seu
91º aniversário.
A exposição, que decorre até 17 de Março de 2012, congrega um vasto conjunto de obras exemplificativas
do percurso de Cruzeiro Seixas. Retrocede ao final dos anos 40 do século XX, momento em que, juntamente
com Mário Cesariny e demais companheiros, Cruzeiro Seixas fundava o anti-grupo português “Os-Surrea-
listas” e recorda também a sua passagem por África, nos anos 50 e 60 do século XXI, e o seu posterior regres-
so a Portugal.
Cerca de uma centena de obras originais e um filme documental retratam o homem e o pintor e proporcio-
nam uma viagem através do tempo que nos permite reconhecer as forças impulsionadoras do Surrealismo
em Portugal.
Uma oportunidade para conhecer ou redescobrir o universo e a genialidade de um dos artista plásticos por-
tugueses mais importantes e influentes da sua geração.

Local e Contactos:
Perve Galeria - Alfama

Rua das Escolas Gerais nº 17, 19 e 23 - 1100-218 Lisboa
Tel.: +351 218 822 607/8

e-mail: galeria@pervegaleria.eu
www.pervegaleria.eu

Horário: 2ª a Sábado das 14h às 20h
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