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EDITORIAL
Outubro é o mês da Bienal de Artes de Coruche. São 107 obras de arte em exposição. E temos, claro,
as outras exposições (temporária e de longa duração), a cafetaria (agora com esplanada), o bom
acolhimento. Esperamos por si.
CORUCHE NA OBRA DO
ARQUITECTO GONÇALO
RIBEIRO TELLES

Após o êxito de 2003, volta a realizar-se pela segunda vez, entre os dias
14 de Outubro e 6 de Novembro, a Bienal de Artes de Coruche. Nesta
edição, instalada no Parque do Sorraia, numa tenda propositadamente
montada para o efeito, serão expostas obras cuja temática será
subordinada às “Novas Figurações”.
Os objectivos deste evento passam por desenvolver e consolidar o
trabalho de sensibilização para a arte que tem vindo a ser realizado
pelo Museu Municipal, através do seu projecto educativo, assim como
apostar fortemente no desenvolvimento cultural do concelho no sentido
da modernidade, aproximando Coruche das tendências artísticas
contemporâneas.
Tendo concorrido este ano 360 obras, vindas de toda a parte do país
e mesmo do estrangeiro, foram seleccionadas e vão ser expostas 107
obras.
O júri de atribuição do Grande Prémio Bienal de Coruche contará com a
presença do pintor Costa Pinheiro e da Dr.ª Luísa Oliveira, da Associação
Internacional de Críticos de Arte.
Na tenda onde se efectuará a exposição das obras a concurso
será montado um pequeno palco onde, durante o período da Bienal,
decorrerão diversas actividades de animação apropriadas à temática e
à modernidade do evento.
A Bienal estará patente ao público de terça a domingo (10.00 - 22.00
horas)
Hora da inauguração: 18.00 horas (dia 14 de Outubro)

O HOMEM E O TRABALHO - A MAGIA DA MÃO
Exposição de longa duração

Exposição Temporária
Até Dezembro de 2005
CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO
MARGARIDA
RIBEIRO

Museologia/Arqueologia/
Etnograﬁa
ABERTO AO PÚBLICO

VISITE-NOS

VISITE
Informações: SERVIÇO EDUCATIVO - Telefone: 243 610 823
Correio electrónico: museu.municipal@cm-coruche.pt

