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INSIDEOUT Alfacinha no MUDE

Por ocasião da inauguração da exposição André Saraiva, a calçada da
Rua Augusta em frente à entrada do MUDE - Museu do Design e da Moda,
Coleção Francisco Capelo humaniza-se com os rostos e expressões de
vários moradores anónimos de alguns dos bairros típicos de Lisboa, de
Alcântara à Mouraria.
O projeto, da autoria de JR, nasceu em 2011 na sequência do convite que
lhe foi dirigido para criar um projecto de arte que envolvesse a sociedade
e ajudasse a mudar o mundo. Desde então, já participaram neste projeto
cerca de 200 mil pessoas em mais de 112 países, tendo este, viajado
desde a América Latina, passando pela Médio Oriente até à Ásia central.
Pelo caminho, este projeto inspirou outros artistas e cidadãos a abordar
temas como a diversidade cultural ou as consequências das alterações
climáticas.
INSIDEOUT Alfacinha é a tradução lisboeta deste projeto.
O MUDE associa-se a INSIDEOUT Alfacinha e acolhe esta instalação
efémera de arte pública na medida em que é mais um contributo para a
constituição de um espaço de progressiva vitalidade social, cultural e
económica, fazendo da Baixa um território com uma gestão mais participativa e dinâmica que contamina a cidade, tendo a cultura contemporânea como motor para a construção de um território sociocultural
inclusivo e de um espaço público de excelência.
Conheça o projecto: http://www.io-alfacinha.net/
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Informações adicionais
Raquel Antunes
Comunicação
MUDE - Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo
Rua Augusta, 24
1100-053 LISBOA
PORTUGAL
Tel. + 351 218 886 117/ 218 171 892
Email: mudemuseum@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/MUDE-Museu-do-Design-e-da-ModaP%C3%81GINA-OFICIAL/249103718460347

PRODUÇÃO

