A Fundação PLMJ apresenta a exposição “Materiais Transitórios – Núcleo de Escultura da
Colecção da Fundação PLMJ” na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), Lisboa, de dia 4
de Fevereiro a dia 23 de Março de 2016.
A exposição dá continuidade à partilha da colecção desta instituição com o público, bem como às
parcerias estabelecidas com instituições de significativa presença no panorama artístico nacional,
como a SNBA. A exposição, com curadoria da responsabilidade de João Silvério, apresenta uma
selecção de obras com uma forte componente escultórica, por artistas da Lusofonia (Portugal e
Moçambique) pertencentes ao acervo da colecção, contribuindo assim para uma reflexão sobre a
produção artística das últimas décadas, e inclui ainda aquisições recentes de obras de alguns dos
artistas expostos.
O itinerário da exposição pode entender-se como um mapeamento do lugar de encontro e de
confronto com obras de arte que convocam temas que nos desafiam na relação entre o uso dos
materiais na prática artística e a sua correspondência com questões que esta prática apresenta ao
processo da criação, muitas vezes cruzado com o quotidiano, mesmo quando este se detém num
momento de reflexão sobre factos e outras épocas históricas cujas referências as obras dos
autores enunciam.
Por ocasião da exposição, a Fundação PLMJ publicará um catálogo com reproduções das obras
dos artistas e um ensaio de João Silvério com apresentação de Luís Sáragga Leal.

Artistas na exposição:
Alexandra Mesquita, Ângela Ferreira, Bruno Pacheco, Carlos Bunga, Carlos Pinheiro, Célia
Domingues, Fernanda Fragateiro, Francisco Tropa, Gonçalo Barreiros, Gonçalo Mabunda, Hugo
Canoilas, Joana Vasconcelos, João Galrão, João Paulo Feliciano, João Pedro Vale, Jorge Días,
José Pedro Croft, Kester, Leonor Antunes, Noé Sendas, Nuno Sousa Vieira, Pedro Cabrita Reis,
Pedro Tudela, Pedro Valdez Cardoso, Raquel Feliciano, Ricardo Jacinto, Rita Sobral Campos,
Rodrigo Oliveira, Rui Chafes, Rui Sanches, Susana Anágua, Susana Gaudêncio e Teresa
Henriques.

Para mais informações, por favor contacte Ana Cristina Ramos através
do e-mail anacristina.ramos@plmj.pt do tel. 213197427 ou do telemóvel 931644559

