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LARANJEIRA SANTOS - ESCULTURA E DESENHO
ATELIÊS MUNICIPAIS DOS CORUCHÉUS

MOSTRA DE ESCULTURA E DESENHO
De 12 de julho a 24 de setembro, o jardim e biblioteca dos Coruchéus, em Alvalade,
acolhem uma mostra de escultura e desenho de José Laranjeira Santos (1930).
Integradas no movimento expressionista, oscilando entre o figurativo e o abstrato,
numa transfiguração do real e criando no jardim uma atmosfera de confronto e
cumplicidade com o visitante, as seis esculturas de grande formato são parte de um
vasto trabalho desenvolvido pelo mestre Laranjeira Santos nas últimas décadas, com
a particularidade da utilização de materiais inovadores na altura, tais como
poliuretano e o poliestireno.
Tendo como referência o percurso e a obra de Laranjeira Santos, artista com um
percurso de referência nacional no âmbito da escultura e pioneiro dos ateliês
municipais dos Coruchéus, está programada para o dia 14 de setembro uma
conferência na Biblioteca dos Coruchéus. Paralelamente será apresentado um
conjunto de desenhos da sua autoria, também na Biblioteca Municipal dos
Coruchéus.
Esta iniciativa integra-se na intenção da Divisão de Ação Cultural da Direção
Municipal de Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa, de dinamizar os ateliês
municipais divulgando o que ali se produz no âmbito das Artes.
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INFORMAÇÃO PRÁTICA:
Mostra de escultura no jardim - Início em 12 de julho e término a 24 de Setembro
A abertura da mostra está prevista para o dia 12 pelas 18h00
Mostra de desenho na Biblioteca – Início em 7 de Setembro e término a 24 de
Setembro
Conferência sobre o percurso e obra, na biblioteca – 14 de setembro
Atividades de Serviço Educativo
Estão já agendadas duas visitas para o público em geral para os dias 7/07 e 21/07.
Está articulado com a Biblioteca dos Coruchéus a possibilidade de vistas para o
público infantil, a assegurar por esta e de outras visitas, a pedido, para o público em
geral, a assegurar pela DAC.
Local: Complexo Municipal dos Coruchéus – Rua Alberto de Oliveira – Alvalade.
Entrada livre
Actividades previstas até final do ano no âmbito dos ateliês:



2ª edição dos Ateliês de Portas Abertas – final de outubro
Homenagem a Soares Branco, escultor residente – dezembro
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