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A partir de 7 de Janeiro de 2017 Lisboa é a Capital de Cultural 
Ibero-Americana, uma Capital de Cultura bicontinental, que reúne 
30 cidades da América Central e do Sul de um lado do Atlântico e, 
do outro, cidades de Espanha, Portugal e Andorra no continente 
Europeu. Um universo muito rico e diverso, reunido numa leitura 
de herança cultural e histórica.

O Director artístico desta edição é António Pinto Ribeiro, lisboe-
ta, formado em Filosofia, Ciências da Comunicação e doutorado 
em Estudos de Cultura. Foi Director artístico da Culturgest desde 
a sua criação, em 1992, até Abril de 2004, e exerceu vários cargos 
como programador na Fundação Calouste Gulbenkian até 2015.

REDE: O moto desta Capital Ibero-Americana é Presente e Passa-
do. Como se reflecte isto na sua programação? APR: Há modos 
mais evidentes desta reflexão e outros menos. Começando pelos 
últimos, há todo um conjunto de actividades de contornos mais 
críticos como os seminários internacionais, lições, envolvimento 
de programas de mestrados de universidades que trabalharão so-
bre a revisão e produção de novas narrativas relativas às histórias 
de colonização, independências, revoltas, criação de paradigmas 
do universo ibero-americano que em si é já um tema complexo, 
tensional, cheio de contradições, que deve ser estudado e cujas 
reflexões devem ser promovidas. Do lado mais visível para os gran-
des públicos há, por sua vez, um conjunto de exposições, peças de 
artes performativas e concertos onde esta relação está presente. 
O mural do artista mexicano Demián Flores sobre a colonização 
espanhola na galeria do Padrão dos Descobrimentos, o teatro que 
aborda a questão indígena na actualidade, os programas relativos 
às migrações são, entre muitos, exemplos desta relação proposi-
tada. REDE:  Qual é a grande diferença em termos programáticos 
entre esta Lisboa Capital Ibero-Americana e as anteriormente rea-
lizadas? APR: Sendo trinta as cidades que fazem parte desta União, 
cada uma tem tomado como premissa o que considera mais opor-
tuno para a sua cidade; a maioria tem optado pela apresentação de 
“representações” propostas pelas Câmaras Municipais de outras 

As of the 7th of January, 2017, Lisbon is the Ibero-American 
Capital of Culture, a bi-continental cultural capital that brings 
together 30 cities from South and Central America on one side 
of the Atlantic and, on the other, cities in Spain, Portugal and 
Andorra on the European continent. A rich and diverse universe, 
bound together by cultural and historical heritage.

The artistic director of this edition is António Pinto Ribeiro, 
from Lisbon, with a degree in Philosophy, Communication Sci-
ence and a Doctorate in Culture Studies. He was the artistic direc-
tor of Culturgest from its creation in 1992 until April 2004, and 
exercised a variety of roles such as cultural programmer at the 
Calouste Gulbenkian Foundation, until 2015.

REDE: The motto of this year’s Ibero-American Capital is Past and 
Present. In what way is this reflected in the programme of events? 
APR: There are some more obvious reflections of this theme and 
others less so. Beginning with the latter, there is a whole range of 
activities with a more critical approach such as the internation-
al seminars, lessons, the involvement of Master’s programmes 
from universities that focussed on the revision and production 
of new narratives about the history of colonisation, declarations 
of independence, revolts, the creation of the paradigms of the 
Ibero-American universe, which just in itself is a complex, tense 
theme, full of contradictions that need to be studied and whose 
reflections should be promoted. On the more visible side for large 
audiences, there are, on the other hand, a range of exhibitions, 
performing arts pieces and concerts in which this relationship is 
present. The mural by the Mexican artist Demián Flores on Span-
ish colonisation in the gallery in the Monument to the Padrão dos 
Descobrimentos gallery, the theatre which also reflects on the 
present-day indigenous question, the events related to migration 
are, among many others, examples of this purposeful relationship. 
REDE:  What is the big difference in terms of the programme or-
ganised for this Lisbon Ibero-American Capital and others held 
before? APR: Since thirty cities make up this Union, each one has 
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adopts as its premise what it feels might be in the best interests of 
the city in question; most of them have opted for the presentation 
of the ‘representations’ proposed by the Municipal Councils of oth-
er cities and giving emphasis to the activities related to folklore, 
tourism, craftwork and some ballet performances. This isn’t the 
option we have adopted. The programme has a charter that defines 
guidelines for the choices of the programmes, which is oriented by 
curatorial guidelines such as themes like the indigenous question, 
afro-descendents, migrations, thinking and contemporary creation, 
although there is enormous leeway for all the infrastructures in-
volved in a process known in cultural and post-colonial studies as 
“cultural negotiation.” REDE: In the official presentation of Lisbon 
Ibero-American Capital of Culture 2017 in Lisbon, you said that this 
initiative wouldn’t exclude anybody, nor ‘purify’ a culture that often 
might manifest itself through certain ´kitsch’ or popular elements. 
How is this managed in this artistic programme? APR: As I said be-
fore, the ‘cultural negotiation’ facilitated through the programme 
guidelines has been fundamental to choosing, proposing and ac-
cepting proposals that came from our partners (artists, program-
mers and organisations) from the Americas, Andorra, Spain and the 
Lisbon participants or those of our own authorship. Our starting 
point implied two major difficulties: a profound lack of familiarity 
with the narratives related to Latin American cities and countries 
(the very concept of Latin America demands a contemporary de-cod-
ification) alongside a whole range of clichés and commonplace as-
sumptions about this universe, be it in terms of what is considered to 
be artistic or in the domain of geography, political regimes, popula-
tion density and so on. We began exactly by carrying out with the first 
participants involved in this process an informative project about 
the multiple realities of this universe, followed by a presentation 
of updated facts and themes. When I said that nobody would be 
excluded, this didn’t mean that we didn’t begin from the position of 
a programmatic and fundamentalist imposition. While there may be 
programmes with which I don’t agree from an aesthetic, artistic or 
social point of view, an example being manifestations of the kitsch, 
it was imperative that we deconstructed this political phenomenon 
of the subordination of the capacity of the artistic reception which 
is designated as kitsch and which manifests itself on a global scale. 

cidades e privilegiando as actividades relacionadas com o folclore, 
o turismo, o artesanato, alguns espectáculos de ballet. Não foi essa 
a nossa opção. A programação tem uma carta programática que 
orienta as escolhas dos programas, tem linhas curatoriais como a 
questão indígena, os afrodescendentes, as migrações, o pensamento 
e a criação contemporânea, apesar de haver um enorme espaço de li-
berdade para todos os equipamentos envolvidos num processo que é 
conhecido nos estudos de cultura e pós-coloniais como “negociação 
cultural”. REDE:  Na apresentação oficial de Lisboa Capital Ibero-A-
mericana de Cultura 2017 em Lisboa disse que esta iniciativa não 
vai excluir ninguém, nem "purificar" uma cultura que muitas vezes 
se pode apresentar com elementos "kitsch" ou populares. Como é 
gerido isto nesta programação artística? APR: Como disse atrás, a 
“negociação cultural” feita a partir das linhas de trabalho programá-
ticas foi fundamental para escolher, propor, acolher as propostas 
vindas dos nossos parceiros (artistas, programadores, organizações) 
das Américas, de Andorra, de Espanha e dos intervenientes lisboe-
tas, ou da nossa autoria. O ponto do qual partimos continha duas 
grandes dificuldades: um desconhecimento muito grande das nar-
rativas relativas às cidades e aos países latino-americanos (o próprio 
conceito de latino-americano obriga a uma descodificação actual) a 
par de um conjunto de clichés e lugares-comuns sobre este universo, 
seja ele no domínio do que é tido como o artístico, seja no domínio 
da geografia, dos regimes políticos, da densidade populacional, etc. 
Começamos exactamente por fazer junto dos primeiros implicados 
neste processo um trabalho de informação sobre as múltiplas rea-
lidades deste universo, a que se seguiu, a apresentação de factos 
e temas actualizados. Quando afirmei que não queríamos excluir 
ninguém isso queria dizer que não partimos de uma posição de im-
posição programática e fundamentalista. Ainda que haja programas 
com os quais eu não concorde do ponto de vista estético, artístico ou 
social, como é o caso da manifestação do kitsch, o que é imperativo 
fazer é a desconstrução desse fenómeno político de subalternização 
da capacidade de recepção artística que se designa como kitsch e 
que tem manifestações à escala global.
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REDE: O que gostaria de deixar com esta Capital Ibero-Americana 
de Cultura 2017 em Lisboa, para a capital e o país? APR: Gostaria 
que esta Capital Ibero-Americana de Cultura 2017 contribuísse para 
uma maior produção e difusão de conhecimentos, muitos dos quais 
sendo incontornáveis, não têm tido a visibilidade, o acolhimento, 
o uso e a recepção que, a meu ver, deveriam ter. Por outro lado esta 
programação deseja contribuir para fomentar uma atitude mais 
cosmopolita entre os públicos portugueses, nomeadamente através 
do debate e da argumentação.

-

Recomendamos:

Janeiro
Padrão dos Descobrimentos
“Al final del paraíso” exposição do artista mexicano Demián Flores,  
inaugura a 7 de Janeiro. 

Fevereiro / Março 
Carpintarias de São Lázaro, com a Curadoria Verónica de Mello e Alda Galsterer. 
Produção e Comunicação REDE art agency 
Exposição dos artistas cubanos Los Carpinteros.

MAAT – Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia 
Exposições individuais de Héctor Zamora (México) e Jordi Colomer (Espanha).

Museu Arpad Szenes Vieira da Silva
Exposição de fotografia “Armindo Cardoso, um outro Sentimento do Tempo”, e 
uma outra intitulada “Arpad Szenes e Vieira da Silva, os anos do exilio no Brasil” 
que inaugura a 4 de Março.

Abril / Maio
Carpintarias de São Lázaro, com a Produção e Comunicação REDE art agency 
Exposição do artista chileno Alfredo Jaar.  

MAAT – Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia

Exposição individual de Carlos Garaicoa (Cuba), inaugura a 16 de Maio. 

Junho / Julho
Museu de Lisboa
“Mascaras mexicanas – Quimeras no mundo dos Santos” com a curadoria  
de Anthony Shelton. Inaugura a 8 de Julho. 

Setembro / Outubro
Torreão Nascente da Cordoaria Nacional
Mundo Instável: Arte e Conflitos Socias – “La Caixa” – Colecção  
de arte contemporânea. 

Novembro / Dezembro
Museu de Lisboa
 “Arte e Coleções – Geografias Contemporâneas do Sul” inaugura  
a 11 de Novembro. 

-

We recomend:
January
Monument to the Discoveries
“Al final del paraíso” exhibition by the Mexican artist Demián Flores, 
inauguration on 7 January. 

February / March 
Carpintarias de São Lázaro, under the Curatorship of Verónica de Mello and 
Alda Galsterer. Produção e Comunicação REDE art agency 
Exhibition of the Cuban artists Los Carpinteros.
MAAT – Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia 
Individual exhibitions by Héctor Zamora (Mexico) and Jordi Colomer (Spain).
Museu Arpad Szenes Vieira da Silva
Photography exhibition “Armindo Cardoso, um outro Sentimento do Tempo”, 
and another titled “Arpad Szenes e Vieira da Silva, os anos do exilio no Brasil”, 
inauguration on 4 March.

April / May
Carpintarias de São Lázaro, with Produção e Comunicação REDE art agency 
Exhibition of the Chilean artist Alfredo Jaar.  
MAAT – Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia 
 
Individual exhibition of Carlos Garaicoa (Cuba), inaugurated on 16 May. 

June / July
Museu de Lisboa
“Mascaras mexicanas – Quimeras no mundo dos Santos” with the curatorship 
of Anthony Shelton. Inaugurated on 8 July.  

Setember / November
Torreão Nascente, Cordoaria Nacional
Mundo Instável: Arte e Conflitos Socias – “La Caixa” – Collection of 
Contemporary Art. 

November / December
Museu de Lisboa
“Arte e Coleções – Geografias Contemporâneas do Sul” inaugurated on 11 
November.

REDE: What would you like to leave behind as a result of this 
Ibero-American Culture of Capital, 2017, for Lisbon, the capital 
and the country? APR:  I would like this Ibero-American Capital 
of Culture 2017 to contribute to a greater production and diffu-
sion of knowledge, much of which simply can’t be ignored, yet 
which haven’t benefitted from the production and dissemination 
of events. Despite being unavoidable, many of these haven’t bene-
fitted from the visibility, the welcome, the use and the receptivity 
which, from my point of view, they should receive. On the other 
hand, this programme seeks to contribute to the development of a 
more cosmopolitan attitude among the Portuguese public, namely 
through debate and discussion.

Estofo Parati.
Mas este é « para mi ».

Auteur & Éditeur.
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Braga Blue Velvet 913461766
Cascais Batik 215925165
Cascais Fusion 214861845
Guimaraes 5 Janelas 253516155 

Lisboa Carmim d’Ourique 213956030 
Lisboa Companhia do Campo 213590211
Lisboa Espaço Minimo 212744261 
Lisboa Rita Roquette Interiores 219233738

Matosinhos Glamourarte 229388240
Pacos de Ferreira Carlazuzarte 255962593
Porto Causaefeito 223394650
Porto Empatias Decoração Interiores 229388240

Porto Mobilada 226180825
Povoa do varzim Damas de xangai 913790351
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