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NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines expõe Alentejo visto pelos 
olhos de artistas residentes estrangeiros 

 
O Centro de Artes de Sines inaugura, no dia 8 de Maio, às 18h30, duas exposições com um traço 
em comum: os seus autores são residentes estrangeiros no Alentejo e as suas obras 
representam a sua visão pessoal sobre a região. 
 
 “Comentários de Vivência”, da inglesa Monica Curtin, é uma exposição / instalação de 
fotografias e  outros trabalhos sobre as pessoas e a cultura do Alentejo e a sua relação com elas. 
 
Formada em fotografia pelo Plymouth College of Art and Design e com duas exposições 
individuais realizadas em Londres, explora neste conjunto de trabalhos os rituais de todos os 
dias e o sentimento de pertença comunitária.  
 
As fotografias a preto e branco são a sua observação das vidas das pessoas que encontra e que 
fazem parte de uma cultura que considera em vias de desaparecimento.  
 
Usando trabalhos tradicionais e textos, Monica Curtin, que, na vertente mais comercial da sua 
carreira, tem colaborações com clientes como The Sunday Times, Vogue Bambibi e Sony Music, 
propõe um novo olhar sobre as pessoas, mas também os talegos, tecelagens, bordados, poesias 
e bandeiras do Alentejo.  
 
A exposição “Paisagem e Outros Peixes”, de Gil Kalisvaart, é composta por pinturas inspiradas 
pelas paisagens entre o Alentejo Litoral e o Alentejo interior. 
  
Licenciado em Escultura pela Academia de Belas Artes de Roterdão, Gil Kalisvaart (Roterdão, 
1949) vive entre Monsaraz (desde 1980) e em Sines (desde 2005), locais onde produziu nos 
últimos dois anos os trabalhos que agora expõe. Uma viagem na forma de pintura sobre 
alumínio que transmite as emoções do artista enquanto observador do meio que conhece e com 
o qual se deixa impressionar diariamente.  
 
Ambas as exposições estão patentes até 26 de Junho e podem ser visitadas todos os dias, entre 
os 14h00 e o 20h00. A entrada é livre. 
 
Entre 10 de Maio e 9 de Junho realizam-se ateliês sobre as exposições para os jardins-de-infância 
e as escolas do concelho. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


