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20 Anos passados, continuamos apostados na conquista de novas parcerias, re-
forçando as já estabelecidas, e alargando a nossa área de trabalho e desempe-
nho, recriando a nossa equipa de forma a estabelecer parâmetros que possam 
responder a quaisquer desafi os no campo dos projectos nacionais e internacio-
nais em curso.
 
O nosso projecto de trabalho desenvolve-se, igualmente, no sentido de divulgar 
os diversos valores que se situam no campo da linguagem universal das artes, 
acolhendo nos nossos espaços as várias formas de expressão dos artistas que 
nos seus modos vários de apresentação e solução plásticas nos deixam ver 
para lá dos mundos constantes e rotineiros que rodeiam o nosso quotidiano, 
permitindo-nos penetrar nos seus universos íntimos, conectando-nos assim a 
outras realidades e formas de expressão. 

Nesta exposição em que comemoramos o 20º aniversário do MAC, serão atri-
buídos os MAC’2012/2014 (peça escultórica concebida pelo escultor Santos 
Lopes) aos artistas que nos vários níveis e escalões, mais se destacaram no 
MAC durante 2012/2014, bem como às instituições e personalidades, indivi-
duais ou colectivas, que mais nos apoiaram durante este mesmo período.

A todos os que connosco têm acompanhado, interiorizando estes projectos de 
trabalho e se têm rejubilado com esta nossa caminhada, deixamos o convite 
para que se juntem, uma vez mais à nossa festa, a festa da arte!

Dedicamo-vos, sempre, estes eventos com toda a amizade.

Artistas em exposição:
Alberto Gordilo / Alfred Opitz / António Carmo / Artur Bual / Augusto Barros  
Cruzeiro Seixas / Erró / Fernando d. F’ Pereira / Gil Teixeira Lopes 
Graciete Rosa Rosa / Guilherme Parente / Hilário Teixeira Lopes / João Duarte 
João Vieira / Juan Sánchez / Júlio Resende / Lourdes Leite / Luisa Nogueira 
Malangatana / Maria João Franco / Marília Viegas / Mário Cesariny 
Matilde Marçal / Miguel Barros / Paula Rego / Paulo Canilhas / Querumbim Lapa 
Rafael Canogar / Ricardo Paula / Roberto Chichorro / Rogério Ribeiro
Saulo Silveira / Teresa Mendonça / Tomás Mateus / Vieira da Silva

MAC_ MOVIMENTO ARTE CONTEMPORÂNEA

Rua do Sol ao Rato, 9/c, 1250-260 Lisboa   
Tel._ 213 850 789   /   Telm._ 962 670 532

Av. Álvares Cabral, 58-60, 1250-018 Lisboa 
Tel._ 213 867 215   /   Telm._ 962 670 532

mac@movimentoartecontemporanea.com  
www.movimentoartecontemporanea.com

www.movimentoartecontemporanea.blogspot.com  
www.alvarolobatodefaria.blogspot.com

O MAC – Movimento Arte Contemporânea, tem 
a honra de convidar V. Exa para a inauguração da 

Exposição coletiva de artes plásticas, comemorativa do 
nosso 20º Aniversário, a realizar no dia 27 de junho 
de 2014 das 18h30 às 20h30, na Av. Álvares Cabral, 

58-60, em Lisboa, onde terá lugar a cerimónia de 
entrega dos Prémios MAC’2012/2014.

Exposição patente de 27 de junho a 30 de agosto

(encerrado para férias de 1 a 20 de Agosto)

Convite Aniversário.indd   2 11/06/14   17:51


