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Júri internacional do prémio Arte em Papel reuniu-se esta semana em Lisboa fotorafaelantunes

Expresso apoia
projetos de
artes plásticas

Maior prémio de arte em
papel do mundo arrancou
esta semana. Expresso
será também parceiro da
ARCOlisboa. E publica
trabalhos de Belas-Artes

O Expresso e a Navigator lan-

çaram esta semana a segunda
edição do Prémio Navigator
Art on Paper, o maior prémio
internacional de Arte em Pa-
pel, que tem como missão apoi-
ar a criação artística em papel,
valorizando-o como um dos

suportes de inovação, criativi-
dade, investigação e arte.

Os elementos do júri inter-
nacional reuniram-se esta se-
mana em Lisboa para analisar
os trabalhos dos artistas que

serão propostos a concurso.
O prémio tem a curadoria de

Filipa Oliveira e como mem-
bros do júri Claire Gilman
(curadora do Drawing Center,
Nova lorque), Jacob Fabricius
(diretor do Kunsthal Aarhus,
Copenhaga), Maria Inés Rodri-

guez (curadora independente,
Paris), Joana Neves (diretora
artística do Drawing Now, Pa-
ris) e Nimfa Bispe Molin (di-
retora da coleção de arte da
La Caixa, Barcelona). Antes
da reunião de trabalho (ver
foto), curadora e membros do

júri estiveram com Diogo da
Silveira (presidente executi-
vo da Navigator), Francisco
Pedro Balsemão (presidente
executivo da Impresa) e Pedro
Santos Guerreiro (diretor do

Expresso).
Em março serão apresenta-

dos os 15 nomeados, seguindo-
-se a divulgação dos cinco fina-
listas em abril. O vencedor será
anunciado em maio. Na primei-

ra edição do prémio, que decor-
reu no ano passado, o vencedor
foi Pedro A. H. Paixão.

ARCOlisboa em maio

O envolvimento do jornal com
as artes alarga-se a outras ini-
ciativas, visando o apoio a pro-
cessos criativos e de investiga-
ção, à valorização de artistas e à

promoção das artes plásticas: o

Expresso e a SIC Notícias serão
os parceiros oficiais da quarta
edição da ARCOlisboa, feira
internacional de arte contem-
porânea que decorre de 16 a 19
de maio, em Lisboa.

Já no início deste ano, o

Expresso desafiou alunos da
Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa para
fazerem trabalhos com o tema
"Há coisas que fazem mais
sentido em papel", usando
este suporte de criação. Foram
escolhidos oito trabalhos (ver
ao lado).



EXPRESSO Estes
trabalhos, que estão
em exibição na sede da
Impresa, foram feitos por
alunos da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa: Lavra Pereira,
Margarida Tavares (dois trabalhos), Ana Alice Miranda,
Teresa Fernandes (dois trabalhos) e Mercedes Alves.


