A ARTE E OS SEUS PÚBLICOS / ART AND ITS AUDIENCES
A Arte e os seus Públicos é um programa da ARCOlisboa e da Câmara Municipal de Lisboa
que procura motivar pessoas de diferentes quadrantes da sociedade para a fruição e o
entendimento das práticas artísticas atuais. Convida à participação e promove o envolvimento
de comunidades, cada vez mais amplas e diversificadas, na Feira Internacional de Arte
Contemporânea e na semana da arte de Lisboa.
Em 2019, A Arte e os seus Públicos volta a reunir centenas de alunos e professores de escolas
e universidades de artes de todo o país, amigos e convidados de museus e centros de arte,
membros de institutos e associações culturais, organizações profissionais e coletivos
independentes. O programa destaca a ARCOlisboa como um momento privilegiado ao
encontro de atores e agentes do meio artístico, bem como um espaço aberto a todas as
pessoas interessadas por cultura e que desejam expandir os seus conhecimentos sobre a arte
que é produzida nos dias de hoje.
Art and its Audiences is a program of ARCOlisboa and the Lisbon City Council that seeks to
inspire the appreciation of art in different sociocultural areas and to contextualize present-day
artistic practices. The program encourages participation and promotes the engagement of
communities, increasingly diverse and wide, during the International Contemporary Art Fair and
the Lisbon’s art week.
In 2019, Art and its Audiences gathers hundreds of students and teachers from arts schools and
universities across the country, friends and guests of museums and art centres, members of
cultural institutes and associations, professional organizations and independent collectives. The
program highlights ARCOlisboa as an exceptional meeting point for actors and agents of the art
world, as well as a space that is open to all those interested in culture who wish to expand their
knowledge about today’s art.
ACADEMIA / ACADEMY
Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual
Escola Superior Artística do Porto
Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha do Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos
IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto
MArt - espaço de projeto, aprendizagem e experimentação artística
Maumaus - Programa Independente de Estudos das Artes Visuais
Universidade de Coimbra - Colégio das Artes
Universidade Lusófona - Departamento de Cinema e Artes dos Media
MUSEUS E CENTROS DE ARTE / MUSEUMS AND ART CENTRES
Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas dos Açores
Casa da Cerca - Câmara Municipal de Almada
Centro de Arte Quetzal
CIAJG - Centro Internacional das Artes José de Guimarães
GAMNAA - Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga
MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
MACE - Museu de Arte Contemporânea de Elvas
MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira
Museu Calouste Gulbenkian
Museu Coleção Berardo
Museu de Serralves
www.arcolisboa.com
www.facebook.com/FeriaARCO
www.instagram.com/feriaarco
#ARCOlisboa
#ARCOlisboa2019

ORGANIZAÇÕES / ORGANIZATIONS
Afrolis – Associação Cultural
AICA - Associação Internacional de Críticos de Arte
Associação Anda&Fala | Walk&Talk Azores
Babled Design | The Third Floor
BUALA
CAPC - Circulo de Arte Plásticas de Coimbra | Anozero
CNC - Centro Nacional de Cultura
Embaixada Britânica em Portugal
Galeria Zé dos Bois (ZDB)
Gerador
In Spite Of
Instituto Cervantes Lisboa
Instituto Cultural Romeno
Invest Lisboa
Las Palmas
Lisboa Africana
NOW_No Office Work | NOW_Beato | NOW_Coworklisboa
Ordem dos Arquitectos
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