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15 de janeiro de 2023

Miguel Albuquerque inaugura amanhã exposição
“Coleções Partilhadas”
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O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 16 de

janeiro, às 18 horas, a exposição “Coleções Partilhadas: Museu de Arte Contemporânea da

Madeira – Caixa Geral de Depósitos”, que integra o programa de comemorações do 30º

aniversário da fundação do Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Nesta exposição, as duas instituições uniram esforços, através de uma curadoria

partilhada – Márcia de Sousa (Mudas Museu) e Lúcia Marques (diretora-adjunta da

coleção CGD-Culturgest) –, para, pela primeira vez na Região, apresentar uma exposição

que cruza narrativas pensadas a partir da desconstrução das similaridades e diferenças

existentes nas duas coleções.

“Coleções partilhadas” assume-se, assim, como um exercício imersivo que se escora na

diversidade existente nos acervos destas duas instituições, para dar visibilidade a obras

menos conhecidas e tirar partido da riqueza estilística e experimentalismo que orientaram

os últimos 60 anos de produção turística contemporânea em Portugal e, mais

recentemente, no restante mundo lusófono.
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A exposição reúne 86 obras de 45 artistas de diferentes gerações e oriundos de outras

geografias, como os casos de Cabo Verde e de Brasil, bem como ainda de artistas

madeirenses.

Entre os artistas incluem-se autores como Álvaro Lapa, Ana Haterly, Ana Jotta, António

Palolo, Artur Rosa, Bruno Pacheco, Carolina Vieira, Daniel Blaufuks, Desidério Sargo,

Eduardo Batarda, Fernanda Fragateiro, Fernando Calhau, Filipa César, Gerardo

Burmester, Helena Almeida, Hugo Canoilas, Joana Pimentel, João Paulo Feliciano, João

Pestana, Joaquim Bravo, Jorge Martins, José Bechara, José Loureiro, José Pedro Croft,

Júlia Ventura, Luísa Cunha, Martim Brion, Menez, Michael Biberstein, Miguel Branco,

Miguel Palma, Paula Rego, Paulo Nozolino, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapez. Pedro

Casqueiro, Pedro Sousa Vieira, René Bertholo, Rui Chafes, Rui Sanches, Rui Toscano,

Sandra Baía, Tiago Casanova, Vieira da Silva e Xana.

Desta forma, nos dois andares da área principal de exposições do Mudas.Museu estarão

expostas obras, cujo espectro artístico passa pela pintura, desenho, serigrafia, gravura,

escultura, fotografia, instalação e vídeo.

Esta parceria dá continuidade à política de trabalho em rede estabelecida pelas duas

instituições que, a partir desta primeira exposição conjunta, abrem caminho para outros

projetos futuros em conjunto.

A exposição estará patente ao público até 28 de maio de 2023.

 

 


