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Fidel Évora 
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Nuno Trigueiros
Nuno Rodrigues de Sousa
Obey SKTR
Petra Preta
Primero G
Rappepa Bedju Tempu
Rico Zua 
ROD (Rodrigo Ribeiro Saturnino)
Rodrigo Oliveira
Sepher AWK 
REAL G.U.N.S
Tony Cassanelli (Aurora Negra)
Tristany 
Tropas di Terrenu
Unidigrazz
Wasted Rita
xullaji

* Descobre todas as NOVAS PALAVRAS no final.
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A exposição Interferências é uma exposição sobre a história 
recente da Grande Lisboa, desde o 25 de Abril de 1974 até aos 
nossos dias. Durante este período, a cidade expandiu-se para as 
periferias*, tomando o rio Tejo como seu eixo principal. Esta 
expansão não foi, no entanto, sinónimo de desenvolvimento 
e prosperidade para todos: provocou desigualdades sociais e 
acentuou preconceitos sobre aqueles que foram empurrados do 
centro para a periferia.

Ao destacar culturas urbanas emergentes, a exposição 
Interferências mostra a forma como a cidade pode ser um espaço 
de encontro de histórias, culturas e vozes.

Nesta exposição podem ser encontradas formas de expressão 
tão diversas como escultura, instalação, pinturas e murais, 
fotografia, filmes e fanzines, assim como videoclipes de rap, tags 
e grafitis. Pode ainda ser encontrado material de arquivo como 
artigos de jornal e reportagens de televisão.

A exposição desenvolve-se em cinco núcleos, cada um 
explorando temas diferentes, mas complementares:

1. 
CONTRA A MUDEZ  
DAS PAREDES

2. 
COERÇÃO, RESISTÊNCIA  
E IDENTIDADE

3. 
DESENHO CIDADE
a. Comum
b. Nós por Nós
c. Cidade Rede

4. 
DIREITO AO IMAGINÁRIO

5. 
PADRÃO

Se a arquitetura e urbanismo podem criar diferenças sociais, 
são também fonte de inspiração para a expressão artística. 
Interferências mostra assim como a cultura pode ser uma forma 
de resistência e força motriz para a mudança que faça frente às 
desigualdades!

Disciplinas em Articulação
Português, História, Filosofia, 
Estudo do Meio, Geografia, 
Sociologia, Educação Visual, 
Música, Expressão Dramática, 
etc.

Palavras-chave
Comunidade, Retrato, 
Diversidade, Comum, Partilha, 
Arquitetura, Fachada, Projeto, 
Urbanismo, Arquitetura, 
Rede, Monumento, História, 
Representação, Classes Sociais. 
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No museu

O Padrão foi construído para a Exposição do Mundo Português, 
em 1940, com a intenção de celebrar a memória de algumas figuras 
da história de Portugal. Nele encontramos personagens como o 
Infante Dom Henrique, o pintor Nuno Gonçalves ou navegadores 
como Vasco da Gama. Cada um deles está identificado pelos 
atributos que formam a sua iconografia*.

Os trabalhos de Kiluanji Kia Henda e Aurora Negra 
mostram-nos que a história, porém, não é linear e tem  
muitas versões.

O fotógrafo Kiluanju Kia Henda convidou jovens 
afrodescendentes, naturais de Lisboa, para posar junto do Padrão. 
As suas poses, descontraídas, a cor das suas peles e a sua escala 
contrastam diretamente com as figuras daquele monumento. 
As atrizes do projeto Aurora Negra posaram junto do Padrão 
envergando trajes africanos e embalando homens negros nos 
braços, à semelhança de pietás. Este trabalho denuncia a forma 
como o período histórico celebrado no Padrão foi sustentado pela 
escravatura e sofrimento de milhões de pessoas negras.

Imagina um monumento contemporâneo, representando 
figuras que sejam importantes para ti ou que consideres 
relevantes para o nosso tempo (podem ser artistas, músicos, 
escritores, ativistas ou outras pessoas que conheças). 
Inclui atributos que identifiquem as figuras (por exemplo, 
instrumentos da sua profissão).

Palavras-chave
Monumento, História, Representação 
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Em aula

Uma casa, a sua forma, os materiais de que é feita e a sua 
localização podem ser reflexos da situação social do seu 
ocupante.

Ana Aragão e Isabel Brison exploram a forma como o 
urbanismo e a arquitetura afetam a vida de quem habita a 
cidade, produzindo diferenças sociais.

Recriando edifícios emblemáticos da cidade de Lisboa, 
Ana Aragão cria uma ficção, na qual a cidade cresce 
desmesuradamente em altura, acentuando as divisões entre  
a elite e a restante população. Nesta ficção, as elites constroem 
edifícios cada vez mais elevados, na tentativa de se separarem  
do convívio com os mais desfavorecidos.

As fotomontagens de Isabel Brison combinam partes 
de diferentes construções reais, precárias e clandestinas, 
reconfigurando-as, com ironia, como se fossem grandes 
casarões. Noutras obras ainda, a artista recria edifícios cujas 
camadas representam diferentes classes sociais: desde os 
estratos mais baixos, reservados aos mais pobres, até aos 
estratos mais elevados, associados ao poder político, judicial  
e económico.

As duas artistas criam edifícios imaginários que espelham  
a nossa sociedade, promovendo uma reflexão.

Através do desenho e colagem, cada aluno(a) cria um 
edifício que espelhe a sua visão da nossa sociedade, refletindo 
os seus problemas e desigualdades mas também o potencial de 
mudança.

Palavras-chave
Arquitetura, Urbanismo, Classes sociais
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A exposição Interferências revela-nos uma cidade diferente, 
por vezes invisível para quem apenas conhece a cidade-postal. 
Autores de diferentes áreas, desde a música às artes visuais, 
mostram-nos que todos podemos ser agentes de mudança, ter 
uma voz ativa na formação de uma cidade e na criação de um 
sentimento de pertença.

Neste particular, o maat serve de ponto de encontro e espaço 
de diálogo entre as diferentes culturas que formam uma cidade.
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Palavras Novas

Centro
Parte central da cidade, com maior 
movimento e onde habitualmente se 
concentram os espaços e serviços 
mais importantes.

Periferia
Zonas que estão à volta da cidade, 
distantes ou com dificuldades de 
acesso ao seu centro.

Mapa
Desenho que representa uma área 
geográfica, espaço ou território.

Rede
Ligação entre várias coisas 
diferentes ou separadas, formando 
um conjunto.

Comunidade
É aquilo que une diferentes pessoas 
segundo um conjunto de ideias ou 
valores partilhados. Estes valores 
podem ter a ver com a partilha de 
um idioma, uma cultura ou memórias 
comuns, por exemplo.

Grafiti
Inscrição ou intervenção artística 
realizada nas paredes das ruas ou 
espaços públicos (como carruagens 
de comboio), usando, habitualmente, 
tintas de spray e realizada de 
forma clandestina.

Tag
Assinatura estilizada do artista 
de grafiti, realizada em diversos 
pontos da cidade, marcando a sua 
presença.

Rap
Género musical surgido em Nova 
Iorque no final do século XX, mas 
que atualmente se encontra um 
pouco por todo o mundo. Significa, 
literalmente, rythm and poetry: 
ritmo e poesia. Os seus temas 
têm habitualmente a ver com 
desigualdades sociais, pobreza e 
racismo.

 

Fanzine
É uma publicação semelhante a 
uma banda desenhada, realizada e 
publicada de forma informal (isto 
é, sem editora), circulando entre 
pessoas que têm um interesse ou 
cultura comuns.

Utopia
É uma ideia do que ainda não 
existe, mas que pode, um dia, vir 
a ser realizado. Muitas vezes, a 
utopia indica como algo do nosso 
quotidiano que pode ser melhorado, 
mostrando qual seria o seu estado 
ideal no futuro.

Espaço público
Espaço de acesso livre e universal, 
que é pertença de todos (por 
exemplo, uma rua, praça ou jardim).

Urbanismo
É uma disciplina ligada à 
arquitetura, que trata sobre 
questões relacionadas com a 
construção e organização de uma 
cidade, desde as ruas, espaços 
verdes e acessibilidades.

Desenho técnico
É um tipo de desenho rigoroso, 
feito a régua ou em computador, e 
usado por arquitetos e engenheiros 
para indicar a forma e dimensões 
exatas que um edifício, objeto ou 
produto deve ter.

Escala
É a indicação da relação exata entre 
as dimensões do desenho técnico 
e as dimensões reais do edifício, 
objeto ou produto a ser construído. 
A uma medida numa escala equivale 
sempre outra medida no mundo real.

Emergente
Algo ou alguém que era, 
anteriormente, pouco conhecido ou 
ignorado, e que se revela à vista 
de todos.

Iconografia
Elemento visual que identifica um 
personagem numa obra de arte, como 
um objeto ligado à sua profissão ou 
à sua biografia, por exemplo.
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Descobre mais atividades: 
www.maat.pt/pt/atividades 

Marcações
visitar.maat@edp.pt
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