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A segunda Conferência Internacional de Arte e Criatividade Urbana de Lisboa vai abordar, em julho, a
"investigação aplicada", convidando autores a trabalharem na zona oriental da Grande Lisboa, e inclui
o lançamento da única publicação científica periódica nesta área. Pedro Neves, um dos organizadores,
afirmou hoje à Lusa que, após a realização da primeira conferência académica, em 2014, o objetivo é
"elevar a fasquia da prática e reflexão em torno da arte urbana/ street art/graffiti". PUB No evento de
julho, será seguida uma "direção mais genérica da criatividade como motor de desenvolvimento da
inovação social através do território", com a organização a planear "investigação aplicada".
"Pretendemos convidar vários autores a usar o território oriental da cidade com práticas que vão muito
para além do mural, sempre informais, o mais espontâneas possível e de preferência dirigidas às
necessidades locais", explicou Pedro Neves. Este território refere-se à faixa entre o município de
Lisboa e concelhos vizinhos, mas a curto prazo a atenção estará mais focada no eixo Areeiro - Terreiro
do paço - Parque das Nações. Segundo a organização, no primeiro dia da conferência decorrerá uma
reunião de enquadramento, seguindo-se uma visita ao território no segundo dia e um 3.º dia com
"reflexão final e lançamento da publicação", um periódico científico semestral. O comité científico do
primeiro número desta "revista científica, primeira e única no panorama global dedicada ao tema",
inclui 21 investigadores, entre doutorados e professores, de 14 nacionalidades. Sob o tema
"metodologias para investigação", os artigos para publicação podem ser submetidos até 01 de
fevereiro. Em meados de janeiro foi apresentado o livro sobre a conferência de 2014, na Faculdade de
Belas Artes, em Lisboa.
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