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26 de maio de 2014

EXPOSIÇÃO “O EFÉMERO EM PASSAGEM”
Entre 29 de maio e 30 de junho, no Museu da Carris
Inaugura na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, na Galeria do Museu da CARRIS, a
exposição EFÉMERO EM PASSAGEM, da autoria dos artistas João Abreu, Nuno Lacerda e
Frederico Albuquerque Mendes.
Este trabalho coletivo, que remete para um dos Sonetos a Orpheu de Rainer Maria Rilke,
pretende ser uma proposta de reflexão sobre a efemeridade e o diálogo com o espaço da
Galeria do Museu da CARRIS, a qual será preenchida temporariamente com fotografia,
pintura, som e vídeo.
A exposição engloba instalações sonoras de João Abreu, que associam o som e o registo
verbal a objetos de memória, num limbo entre o passado e o presente; trabalhos em pintura
e vídeo de Nuno Lacerda, onde é explorada a repetição e a persistência de diferentes ações
realizadas por uma personagem (o próprio artista); e trabalhos fotográficos da autoria de
Frederico Mendes, onde os espaços e os escritos representados são o mote para a invenção
de novas figuras que vagueiam nessas representações de momentos efémeros.
A exposição EFÉMERO EM PASSAGEM estará patente entre os dias 29 de maio e 30 de junho,
com entrada gratuita.
Para mais informações sobre os artistas:
João Abreu http://www.joaoabreu.eu/
Frederico Albuquerque Mendes www.fredericomendes.com
Nuno Lacerda http://nunolacerda.weebly.com/

Sobre o Museu da CARRIS:
O Museu da Carris pretende afirmar-se como um pólo cultural de referência na cidade. Para
esse efeito, tem feito uma forte aposta na otimização do seu espólio expositivo e tem
procurado criar uma dinâmica contínua da sua oferta cultural, gerando assim uma maior
atração junto de novos públicos e promovendo a repetição periódica da visita.
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Com esta atitude, o Museu pretende estimular o entusiasmo pelo conhecimento da cidade de
Lisboa e dos transportes públicos, servindo como uma ponte entre o seu passado, presente e
futuro, bem como, contribuir para o desenhar de um futuro sustentável, através da arte e
inovação pela criatividade.
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