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Exposição mostra mais de 20 artistas nacionais eExposição mostra mais de 20 artistas nacionais e
internacionais em São Miguelinternacionais em São Miguel
 A exposição “O olhar divergente – As residências do Pico de Refúgio como património prospetivo”, que reúne obras de mais de 20
artistas nacionais e internacionais, inaugura quarta-feira no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, em São Miguel. 

Autor: AO Online/ Lusa

A exposição, que conta com a curadoria de Miguel von Hafe Pérez, reúne trabalhos multidisciplinares de artistas que

estiveram em residências artísticas em São Miguel, como Cláudia Varejão, Daniel Blaufuks, Gustavo Ciríaco, Graham

Gussin e Thurston Moore.

“O olhar divergente – As residências do Pico de Refúgio como património prospetivo” pretende dar a conhecer a coleção

privada de arte contemporânea do Pico de Refúgio – Casas de Campo, um espaço criado por Bernardo Brito e Abreu,

filho da escultora Luísa Constantina, bem como obras dos artistas que por lá passaram, cedidas pelo Museu Carlos

Machado, pela Galeria Fonseca Macedo ou pelos próprios artistas.

No Pico de Refúgio é promovido um programa de residências artísticas que pretende “apoiar artistas nacionais e

estrangeiros que desejem desenvolver um projeto pessoal nos Açores, por um período de tempo, contribuindo

simultaneamente para o enriquecimento da coleção de arte e 'design' do Pico de Refúgio”, explica a nota enviada pelo

Arquipélago.

Pelo programa passaram Ana Catarina Fragoso, Ana Catarina Pinho, Andrea Santolaya, António Júlio Duarte, Atelier de

Lisboa, Carla Cabanas, Cláudia Varejão, Daniel Blaufuks, Duarte Amaral Netto, Graham Gussin, Gustavo Ciríaco, Hun

Chung Lee, José Pedro Cortes, João Paulo Serafim, João Valente, Maria Pita Guerreiro e Dion Soethoudt, Miguel Palma,

Márcio Vilela, Pedro Vaz, Thurston Moore, Tito Mouraz e Valter Ventura, nomes que integram a exposição.

A coleção, que pode ser vista no Arquipélago, conta ainda com obras de Luís Bernardo Leite de Ataíde e Luísa

Constantina.

“O olhar divergente – As residências do Pico de Refúgio como património prospetivo” inaugura esta quarta-feira, às

18a00, e pode ser visitada até 30 de junho.

PUB

REGIONAL

CULTURA & SOCIALCULTURA & SOCIAL

1 de Mai de 2019, 04:07  26 Shares 26! " # $ %

VER MAIS

Combustíveis descem nos Açores a partir deCombustíveis descem nos Açores a partir de
segunda-feirasegunda-feira
A gasolina 95 vai descer 7,5 cêntimos por litro a partir de segunda-feira nos Açores e vários tipos
de gásoleo vão também ver os seus preços baixar.

COVID-19 
Dia dos Açores não seráDia dos Açores não será
assinalado fisicamenteassinalado fisicamente
nem nos moldes habituaisnem nos moldes habituais

COVID-19 
Açorianos compraramAçorianos compraram
menos e inflação médiamenos e inflação média
subiu em abrilsubiu em abril

COVID-19 
AL com quebras de receitaAL com quebras de receita
de 70% na ordem dos 27de 70% na ordem dos 27
milhõesmilhões

COVID-19 
Oito ilhas dos AçoresOito ilhas dos Açores
sem casos positivossem casos positivos
ativosativos

VER MAIS

Entidade queEntidade que
promove opromove o
Tremor agraciadaTremor agraciada
com título decom título de
utilidade públicautilidade pública

'Cultura em Sua'Cultura em Sua
Casa' regressa a 31Casa' regressa a 31
de maio com novasde maio com novas
ofertas culturaisofertas culturais

DIA 1 DE JUNHO 
“Audição de Viola da“Audição de Viola da
Terra Online”Terra Online”
assinala o Diaassinala o Dia
Mundial da CriançaMundial da Criança

DE 9 A 19 DE JULHO 
FestivalFestival
Walk&TalkWalk&Talk
programa ediçãoprograma edição
9.5 online9.5 online

Bilheteira doBilheteira do
TeatroTeatro
MicaelenseMicaelense
reabre a 2 dereabre a 2 de
junhojunho

COVID-19

Festival das Marés 2020Festival das Marés 2020
cancelado cancelado 
A edição deste ano do Festival
das Marés, agendado para
decorrer entre 18 e 22 de agosto,
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REGIONAL

Açores voltam a não registar novos
casos de Covid-19

REGIONAL

Linha Açores de Esclarecimento Não
Médico COVID-19 com novo horário

CAPA

Empresa exige pagamento não
orçamentado ao Nordeste

NACIONAL

Covid-19: Portugal com 1.410
mortos e 32.500 infetados

NACIONAL

Covid-19: BE exige retirada de
norma “insultuosa” no apoio a
trabalhadores independentes

INTERNACIONAL

Covid-19: "Tudo será diferente"
após pandemia diz Papa Francisco

NACIONAL

Covid-19: Cortes salariais "não
serão a primeira opção" do governo
num cenário de austeridade, diz
ministra

FUTEBOL

Covid-19: Jogadores da I Liga
pedem a adeptos para verem jogos
em segurança

INTERNACIONAL

Covid-19: Rússia ultrapassa 400 mil
infetados, no dia em que regista 138
mortes

NACIONAL

Extrema-direita pode ser base para
“entrada” de “aceleracionistas”, diz
Abílio Morgado
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Covid-19: Estados Unidos perto dos
1,8 milhões de casos de contágio e
104.000 mortes

Município da Lagoa assinala Dia
Mundial da Criança com Iniciativa
online

Federação apela à "firmeza e
vitalidade" das pescas nos Açores

Nova Iorque promete investigação
rápida às ações policiais durante os
protestos

Várias pessoas feridas em confrontos
entre apoiantes e críticos do
Presidente do Brasil

EUA ativam 5.000 efetivos da Guarda
Nacional para fazer frente a protestos

Covid-19: Príncipe belga pede
desculpa por violar confinamento em
festa ilegal em Espanha

Donald Trump classifica movimento
antifascista como organização
terrorista

Covid-19: Itália regista 75 mortos e 335
novos casos nas últimas 24 horas

Covid-19: Espanha soma duas mortes
e menos de 100 novos casos nas
últimas 24 horas
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Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

Açoriano Oriental
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