
Abrantes | Ana Pérez Quiroga abre exposição na
galeria QuARTel

A Exposição “A Força das Coisas”, da artista plástica Ana Pérez-Quiroga, foi inaugurada este

sábado na QuARTel – Galeria de Arte Contemporânea de Abrantes, espaço que integra a coleção

Figueiredo Ribeiro.

PUB

Com curadoria de Maria do Mar Fazenda, o conjunto de peças que vão estar patentes ao público

até ao próximo dia 24 de fevereiro “refletem uma espécie de mapa de viagens, com várias

geografias (Europa, Oriente), em diálogo com o espaço expositivo e a sua própria história – o

antigo Quartel dos Bombeiros Municipais de Abrantes”, refere a autarquia.

Por  Mário Rui Fonseca  - 8 de Dezembro, 2017

Foto: CM ABT
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A Exposição “A Força das Coisas”, da artista plástica Ana Pérez-Quiroga, foi inaugurada este sábado na QuARTel – Galeria de Arte
Contemporânea de Abrantes. Foto: CM ABT

Segundo a mesma nota, da mostra “destaca-se uma instalação que resulta do entrelaçamento de

2 mangueiras de bombeiro, em linho, que potenciam e revitalizam diferentes campos de ação: a

própria história do quartel de bombeiros; a memória recente do território ardido e a memória

pessoal da própria artista partir de uma vivência no lugar de Barca do Pego, em Abrantes”.

Foto: CM ABT

O espaço expositivo está ainda marcado por uma instalação a partir de 12 panos de seda natural,

um jarrão de cerâmica e um conjunto de outros trabalhos para descobrir na QuARTel de Arte
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Contemporânea de Abrantes, Coleção Figueiredo Ribeiro.

Horário: Terça a sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00.
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Entrada livre.

Mário Rui Fonseca

A experiência de trabalho nas rádios locais despertaram-no para a importância do exercício de um jornalismo de

proximidade, qual espírito irrequieto que se apazigua ao dar voz às histórias das gentes, a dar conta dos seus

receios e derrotas, mas também das suas alegrias e vitórias. A vida tem outro sentido a ver e a perguntar, a querer

saber, ouvir e informar, levando o microfone até ao último habitante da aldeia que resiste.
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