
A mostra pública POSTER na dinâmica de revitalização do território pós industrial 
de Lisboa oriental: a construção de um itinerário artístico comprometido com o 
território? 

 

A arte pública promove a criação de lugares, revitaliza-os e é atraída pelos lugares 

“adormecidos” da cidade. É uma arte acessível que modifica a paisagem envolvente de modo 

permanente ou temporário (Palma, 2011). No espaço público de circulação da cidade, 

encontramos espaços expositivos a céu aberto, onde o público se converte no espectador 

activo, observador integrante do projecto artístico. A iniciativa POSTER, uma mostra de arte e 

palavra, com duas edições desde a sua criação em 2016, assume significância no espaço 

(itinerário artístico da exposição nas ruas de Xabregas & Marvila) e no tempo (os meses de 

Junho de 2016 e de Outubro e Novembro de 2017) onde esta exposição ao ar livre ocorreu. 

Assim, o território do bairro confere-lhe um acréscimo de valor. Fora deste contexto, os 

cartazes produzidos por artistas convidados - fotógrafos, designers, escritores, arquitectos, 

músicos, coreógrafos, reduzem-se à simples exposição, em folhas de papel, de ideias, ainda 

que fortes, destes criadores artísticos. A iniciativa privada conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

Entendemos que a POSTER contribui, para a construção da imagem contemporânea deste 

território pós-industrial da Lisboa cosmopolita, situado entre o Parque da Nações e o Terreiro 

do Paço. Que imagem é esta? A que desafios responde esta iniciativa? Que diálogos 

pretendem os promotores estabelecer com o público? Como é que este foi sensibilizado para 

(re)visitar os espaços desta mostra? Qual é o impacto da iniciativa no quotidiano local e na 

promoção do diálogo social?  

 A componente empírica deste trabalho analisa as propostas e os resultados cumulativos de 

dois anos deste evento de arte efémera, através do mapa mental da iniciativa, obtido junto 

dos promotores, de patrocinadores, de artistas, de residentes, de proprietários, do público em 

geral.  

O trabalho desenvolvido torna evidentes as fortes relações entre a expressão artística, a 

utilização do espaço público e a emergência de discursos sobre o território urbano. Embora se 

trate de um evento de arte efémera, mais usada por artistas que defendem a arte de 

intervenção, discutimos o seu caracter activista. Especificamente, como as pressões 

económicas sobre este território (até há pouco expectante, “vazio”, “invisível”, onde “nada” 

acontecia) passaram a ser fortes, importará perceber a matriz política desta iniciativa. O que se 

pretende tornar visível ou manter invisível, contribuindo para a afirmação da identidade 

destes lugares ou para a viabilização de não-lugares (Augé, 2005). 
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