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A forma como os artistas procuram desfazer
estereótipos sobre género, sexualidade e
identidade é o foco de uma exposição que vai
ser inaugurada hoje, às 19:00, no Museu
Nacional de Arte Contemporânea - Museu do
Chiado, em Lisboa.

NACIONAL

Estereótipos de género em foco a
partir de hoje numa exposição do
Museu do Chiado
19 DE OUTUBRO DE 2017 - 06:20
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"É bom lembrar às pessoas que fui despedido dentro dos
objectivos"
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Já são conhecidos os novos secretários de Estado da
Proteção Civil e Igualdade
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Trabalho foi "intenso" e "apaixonado", mas faltou sorte a
Lopetegui no Porto
Há 56 min

Últimos incêndios fizeram 44 mortos

Estas são as melhores fotografias de
vida selvagem do ano
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Intitulada "Género na Arte. Corpo, sexualidade, identidade,
resistência", a exposição abre ao público na sexta-feira,
permanecendo no Museu do Chiado até 11 de março de
2018, de acordo com esta entidade.

Artistas portugueses como Alice Geirinhas, Ana Pérez-
Quiroga, Ana Vidigal, Carla Cruz, Cláudia Varejão, Gabriel
Abrantes, Horácio Frutuoso e João Gabriel estão
representados nesta exposição que levanta questões
relacionadas com as identidades, as representações sociais
de género, os atos performativos associados ao corpo e à
identidade de género.

Também João Galrão, João Pedro Vale e Nuno Alexandre
Ferreira, Maria Lusitano, Miguel Bonneville, Thomas
Mendonça e Vasco Araújo participam na mostra do Museu do
Chiado, que incide no período cronológico de 2000 a 2017.
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Antigo Comandante
Nacional desviou
meios do grande
incêndio de Mação
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Últimos incêndios
fizeram 42 mortos.
Ministra demite-se
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▶ Vídeo: Armamento
de Tancos
recuperado. Não há
detenções

VIDA

EDP pode ser
responsabilizada por
Pedrógão. Imagens
revelam falta de
limpeza

José Sócrates condena "campanha de maledicência".
Ordem diz que não é engenheiro

Ir aos correios para plantar uma árvore? Campanha
esgotou

As extravagâncias das cidades que querem ser sede da
Amazon

"Já me disseram que hoje é Abril na Ponta do Sol"

PUB

Os criadores apresentam formas e expressões artísticas que
são uma reflexão sobre a identidade, a diferença e a pertença
social, sob uma perspetiva de género.

Com curadoria de Aida Rechena, diretora do museu, e Teresa
Furtado, esta exposição tem por objetivo afirmar que "os
museus não são lugares neutros".

"Pelo contrário, os museus procuram dar respostas a
questões fundamentais para a sociedade. O género enquanto
dimensão identificadora dos indivíduos inclui-se nessas
questões. É uma construção sociocultural da identidade
imposta pelas normas sociais com o objetivo de transformar
as pessoas em mulheres ou homens e que tem
consequências reais nas suas vidas, nomeadamente no
acesso à riqueza, ao prestígio e ao poder", sustenta um texto
das curadoras.
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