SIDI

NOTA À IMPRENSA

Biblioteca Municipal de Sines apresenta
“exposição para colorir” sobre a Palestina
A exposição, da autoria de Nuno Coelho, utiliza a estética infantil dos livros
para colorir como veículo para uma nova abordagem ao conflito israeloárabe.
“Palestina: Uma terra sem gente para uma gente sem terra” é o título da nova exposição da
Biblioteca Municipal de Sines, patente a partir de segunda-feira, 11 de novembro, às 14h00.
Da autoria de Nuno Coelho, a exposição é composta por diversos pósteres de grande formato,
com desenhos de contorno a preto-e-branco que convidam os visitantes a preencher de cor
usando os lápis dispostos para o efeito.
Os pósteres mostram diversos mapas e gráficos, assim como desenhos realizados a partir de
fotografias recolhidas na viagem de Nuno Coelho à Palestina (em 2006), onde teve contacto
íntimo com a complexa situação da região.
Com esta intervenção artística, Nuno Coelho traduz em narrativas as tensões sociais que fazem
parte do quotidiano onde três continentes colidem, propondo uma nova abordagem de
pensamento sobre o conflito israelo-árabe.
Essa sensação de absurdo é enfatizada ao falar da atual situação social e política recorrendo a
um imaginário e uma linguagem infantil.
O trabalho vai ao encontro da opinião do autor, que crê que, apesar de haver um discurso global
sobre a Palestina, poucas pessoas conseguem ver além das imagens e títulos chocantes gerados
pelos média e compreender os princípios básicos do conflito.
A Experimenta Design foi palco do lançamento do livro baseado nesta iniciativa, com textos de
Adam Kershaw. O livro estará também disponível em Sines.
Nuno Coelho é designer, docente universitário na Universidade de Coimbra, DJ e crítico de
música. Nasceu em Bruxelas (Bélgica), mas vive no Porto.
A exposição pode ser visitada até 30 de novembro, de terça a sexta-feira, entre as 10h00 e as
20h00, e aos sábados e segundas-feiras, entre as 14h00 e as 20h00.
Apoio: Viarco, Fábrica Portuguesa de Lápis.
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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).
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