
MESCLADO

VENTO SUL é uma parceria entre o THE CEra PrOjECT 
e o ESPaçO ESPELHO d’ágUa (EEa), conta com a 
direção artística da curadora Inês Valle. 

VENTO SUL inclui exposições, filmes, residências artística, 
performances, e concertos. O programa centra-se na prática 
artística que se situa fora de narrativas eurocêntricas e 
ocidentais, e incentiva a interação e o diálogo entre artistas 
internacionais e audiências em Portugal.

OS vEntOS DO SuL trOuxErAM A LiSbOA uM nOvO ESpAçO DE prOgrAMAçãO CuLturAL.

Criado pela curadora Inês Valle, the CERA PROJECT apresenta-se como uma plataforma alternativa e itinerante 

de promoção cultural na cidade de Lisboa.  A programação “vento sul” apresenta pela primeira vez um ciclo de 

exposições e propostas multidisciplinares integrado Espaço Espelho D’Água. O primeiro evento será já dia 8 de março 

pelas 17 horas, com a exposição colectiva ‘MESCLADO’, que reúne obras de Felipe Arturo (Bogotá, 1979) e Luís Lázaro 

Matos (Évora, 1987), na visão curatorial de Jorge André Catarino.
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SObrE A ExpOSiçãO

A exposição ‘MESCLADO’ parte do diálogo entre os 

trabalhos de Felipe Arturo (Bogotá, 1979) e Luís Lázaro 

Matos (Évora, 1987). Em primeira instância, esta 

ligação assenta na forma como cada artista trata - de 

modo altamente idiossincrático – a ideia de migração 

e metamorfose das formas arquitectónicas (em 

especial as de pendor modernista, na sua busca pela 

pureza formal). 

Tomando este aspecto como ponto de partida, 

MESCLADO explora possibilidades de reescrita 

e reelaboração histórica, promovendo a sua 

contaminação, criando ficções e linhas narrativas 

paralelas ou alternativas àquelas encerradas pela 

historiografia oficial.

Esta atitude de permanente mestiçagem do oficial 

com o vernacular, presente nas práticas de Felipe 

Arturo e Luís Lázaro Matos, espelha, de certo modo, 

o comportamento das narrativas de tradição oral: 

histórias cujos caracteres se vão diluindo à medida 

que aquelas atravessam fronteiras e se disseminam 

geograficamente, adaptando-se e adquirindo novas 

formas e significados, ao mesmo tempo que mantêm 

uma raiz comum, arquetípica.

“VEnTO SuL” de the CERA PROJECT é uma 

programação com o apoio da DgARTES.
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