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Do Rato ao Cais do Sodré, passando pelo Bairro Alto e Chiado. Para visitar a pé e tomar um copo na festa que acontece no Quiosque Oliveira. © DR

Bairro aberto
ao público
Cultura. A sexta edição do Bairro das Artes acontece

hoje, a partir das 19h, em 30 galerias e espaços culturais

da Sétima Colina de Lisboa – do Rato ao Cais do Sodré.

Aí está mais uma edição do
Bairro das Artes. Desde há seis
anos para cá que, em setembro,
se realiza na zona entre o Rato e
o Cais do Sodré – passando pelo
Chiado e Bairro Alto – esta espé-
cie de “Open Day” da maior par-
te das galerias e espaços cultu-
rais da zona, a chamada Sétima
Colina de Lisboa. “O Bairro das
Artes surgiu de uma vontade mi-
nha – como responsável da Gale-
ria das Salgadeiras – e do Cláu-
dio Garrudo, do I Love Bairro
Alto – para sensibilizar o público
que gosta de arte contemporâ-
nea e de arte em geral para o fac-
to de esta ser a zona que tem
maior concentração de galerias.
Em 2010, mais de um terço das
galerias da cidade estavam nesta
zona”, diz ao metro Ana Matos,
diretora artística e curadora do
Bairro das Artes. E este facto não

surpreende: este aglomerar de es-
paços culturais é uma caraterística
dos grandes polos culturais, das
grandes capitais ou cidades por
todo o mundo. E, além das galerias
e espaços culturais, “existe ainda o
Museu de Arte Contemporânea e
Faculdade das Belas-Artes”, ressalva
Cláudio Garrudo.

Toda a arte se destina a um pú-
blico e o Bairro das Artes visa aju-
dar a cimentar e a criar novos pú-
blicos. Se possível, que não seja só
por uma noite. E, de acordo com
Cláudio Garrudo, o interesse tem
vindo a crescer: “Vemos isso no
número de público, mas também
nos espaços que se associam ao
evento. Na primeira edição tínha-
mos 14 espaços; seis anos depois
são 30, com o público a aumentar
de ano para ano.” E com uma
“grande variedade nos públicos
que visitam”, acrescenta Ana.

Enquanto organizadores do
Bairro das Artes, Ana e Cláudio
confessam que é difícil destacar
eventos de um programa tão
extenso como este – que pode
ser consultado detalhadamente
com a ajuda de mapas, em
www.bairrodasartes.pt. “Mas há
alguns que, por serem novidade
ou terem caraterísticas diferen-
tes, podem ser salientados: caso
da projeção do filme do Banksy
no Cinema Ideal; o lançamento
dos trabalhos da Fernanda Fra-
gateiro; a participação, pela pri-
meira vez, da galeria da Faculda-
de de Belas-Artes; ou a última
exposição que vai acontecer na
Sala do Veado do Museu de His-
tória Natural e Ciência... é o ecle-
tismo que nos permite chegar
mais longe.” BRUNO MARTINS
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Cultura

Hoje é o dia em que a 7ª Colina de Lisboa

se transforma num Bairro das Artes pág. 10


