MOSTRA ESPANHA 2015
Espanha mostra o melhor da sua cultura em 13 cidades portuguesas. A Mostra
Espanha inaugura a sua 4ª edição com a apresentação da obra de El Greco “La
Sagrada Familia con Santa Ana”.
Lisboa, 14 Setembro 2015
Durante estes mais de 3 meses haverá encontros entre profissionais de diferentes áreas do mundo da
cultura de Espanha e Portugal.
• Foram programados mais de 42 projectos com quase 100 actividades (exposições, encontros, música,
dança, cinema e teatro) en 13 cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Cascais, Évora, Almada, Coimbra,
Braga, Viana do Castelo, Palmela, Valença do Minho, Faro, Óbidos e Beja)
• Durate o acto de inauguração entregaou-se o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2014 à escritora portuguesa Lidia Jorge
O secretário de Estado da Cultura de Espanha, José María Lassalle, e o secretário de Estado da Cultura
de Portugal, Jorge Barreto, inaguraram hoje a exposição do quadro de El Greco “La Sagrada Familia
con Santa Ana” no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, com a que se abre de forma oficial a
quarta edição da Mostra Espanha 2015. A obra de El Greco, emprestado pelo Museo de Santa Cruz de
Toledo, estará patente na cidade de Lisboa até 10 de Janeiro.
No decorre do acto, José María Lassalle manifestou que “pela primeira vez desde o seu inicio, a Mostra
Espanha 2015 redobra os seus esforços e o faz, com uma ampla presença da cultura espanhola em treze
destacadas cidades, com respeito às quatro da edição anterior. É uma honra poder levar a cabo mais
uma vez uma Mostra que fomenta o intercambio y e confrontação de conhecimento, ideias e experiência, com finalidade de potenciar o encontro entre os artistas e criadores espanhóis e portugueses”.

Entrega de Premio Luso-Espanhol
Na inauguração também se fez entrega do Premio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2014 a escritora
portuguesa Lídia Jorge concedido por pelo Ministerio de Educación, Cultura Y Deporte espanhol. O
Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, reconhece contributos significativos no reforço dos laços
entre ambos países. Foi criado em 2006 com carácter bianual para premiar a obra de um criador no
âmbito da arte e da cultura em alguna das suas manifestações e incrementar a comunicação e cooperação cultural entre Espanha e Portugal.
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Novedades
Entre as grandes novidades desta edição há que destacar duas, as actividades e os localidades onde se
desenvolvem. En 2015 as cidades que acolherão são treze. Serão. Lisboa, Porto, Cascais, Évora Almada,
Coimbra , Braga, Viana do Castelo, Palmela, Valença do Minho, Faro, Óbidos e Beja, o que implica alcançar todo o território de Portugal.
Enquanto ao número de actividades, este ano elevam-se a 100, enquadradas em 42 projectos, quase o
dobro das desenrroladas em 2013, o que sople Um aumento quantitativo, além de cualitativo da programação.
Entre as muitas actividades pode salientar-se as seguintes: a apresentação como “obra convidada” no
Museo Nacional de Arte Antiga da obra de El Greco, “La Sagrada Familia con Santa Ana”; a exposição de PhotoEspanha, fotografia de Nicolás Muller, na Fundação de Cascais; a exposição “Tapas”, na
Sociedade de Belas Artes de Lisboa; “Os diálogos transfronteiriços Europa Criativa” e a apresentação
da revista Turisna na Fundação Gulbenkian e a Festa do cinema espanhol em Lisboa e Porto (Cinefiesta).
Mostra Espanha 2015 é uma iniciativa do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte em colaboração
com Acción Cultural Española (AC/E), e o Instituto Cervantes, Os Governos das Comunidades Autónomas da Galiza e Estremadura, assim como da Embaixada de Espanha em Lisboa.
Pode descarregar o programa completo da Mostra Espanha em: http://bitly.com/mostraespanha2015

Embaixada de Espanha – Rua do Salitre, 1 | 1269-052 Lisboa | Tel: (351) 21 347 23 81 | Fax: (351) 21 347 23 84

