
A MOSTRA INVADE NOVAMENTE ESPAÇO DESABITADO EM LISBOA
DURANTE A LISBON WEEK.

 
93 CONTEMPORÂNEOS APROPRIAM-SE DO BAIRRO DE ALVALADE NA SEGUNDA EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

MULTIDISCIPLINAR QUE VOLTA A ENCONTRAR UM ESPAÇO INÓCUO NO CORAÇÃO DA CIDADE.
 
A segunda edição MOSTRA’15, uma iniciativa de Patricia Pires de Lima Art Consultant & Projects, surge na ambição de continuar a 
promover e divulgar a arte contemporânea nacional juntando um conjunto de artistas de várias áreas num espaço singelo de Lisboa.
 
Reunindo novamente artistas como Rui Sanches, Miguel Palma, Paulo Brighenti entre outros e juntando um novo folego com nomes 
como José Pedro Cortes, António Júlio Duarte, Duarte Amaral Netto e Susana Anágua,  a MOSTRA continua a sua missão de criar uma 
plataforma onde a comunidade artística, o mercado e o público se juntam de uma forma informal num cruzamento de abordagens e 
estilos. A MOSTRA dá carta branca a cada um dos artistas a apropriarem-se do espaço e torná-lo num “showcase” do seu trabalho dando 
uma dinâmica nova à forma de expor.
 
A MOSTRA procura continuar a desafiar a todos os envolvidos a encontrarem uma nova linguagem de  experimentação e interação em 
que os artistas, num ambiente onde o público se movimenta sem formalismos, criam uma intersecção comercial. Desta maneira todas as 
peças encontram-se disponíveis para venda.
 
Acreditando nesta sinergia, a segunda edição da MOSTRA ganha uma nova forma juntando-se à iniciativa  
(www.lisbonweek.com/pt/outros-eventos/). E é na Rua do Centro Cultural 2, no Bairro de Alvalade, que encontra um espaço alternativo e 
efémero para a realização da exposição “pop-up” entre os dias 10 e 19 de Abril 2015, das 13h às 20h, e fim de semana das 12h às 19h.
 
Entre os eventos que acompanharão a MOSTRA’15, estão agendadas conversas e visitas guiadas a cargo dos artistas e outros convidados 
assim como programas didáticos para crianças e adultos ao longo da semana.
 
A MOSTRA pretende assim continuar a proporcionar anualmente, uma selecção de novas e estimulantes propostas artísticas.
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