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A Maumaus tem a cargo um programa de residências de artistas caracterizado 
pela realização regular de exposições, seminários, workshops e conferências, no 
âmbito das artes visuais contemporâneas em Portugal. Produto da sua intensa 
actividade, a Maumaus foi convidada pela Câmara Municipal de Lisboa a 
programar o espaço de exposições Lumiar Cité, localizado na Alta de Lisboa. 
 
Desde 2005, a Maumaus apresenta, regularmente, neste espaço projectos que 
examinam a actual condição urbana e dinamizam a comunidade que o rodeia, 
atraindo várias esferas da cidade de Lisboa a conhecer esta nova extensão do 
espaço urbano. O espaço Lumiar Cité acompanha o crescimento da Alta de 
Lisboa, propondo uma experiência de arte e arte pública contemporânea. No 
âmbito do ciclo de exposições de 2009, convidámos o artista plástico Gabriel 
Abrantes a realizar um projecto que pudesse partir da sua valiosa capacidade em 
experimentar e reflectir sobre praticas artísticas enquadradas em paradigmas da 
sociedade que aprofundam aspectos da contemporaneidade.  
 
Gabriel Abrantes (1984, Chapel Hill, EUA) é um artista norte-americano, luso-
descendente, actualmente a viver em Lisboa. Estudou na Cooper Union, EUA, 
entre 2002 e 2006, e no Le Frenois, França, entre 2005 e 2006. Expõe 
regularmente na Galeria 111, em Lisboa e no Porto, e é um dos artistas 
selecionados para a exposição do prémio EDP Novos Artistas 2009. 
 
O projecto de Gabriel Abrantes consiste na transformação do espaço interior da 
galeria Lumiar Cité num set de filmagens e na realização de um filme. Abrantes 
propõe uma construção cénica, projecto expositivo em si mesmo, e uma ocupação 
performativa do espaço que, simultaneamente, anuncia a ideia de uma galeria de 
arte para o exterior e constitui-se como o aparato cinematográfico relativo à feitura 
de um episódio do seu novo filme. Este será realizado e apresentado durante o 
período das  suas exposições no espaço Lumiar Cité, no seu estúdio na Galeria Zé 
dos Bois e na Fundação Edp - Museu da Electricidade.  
 



O projecto pode ser visto do exterior, a partir da montra, e no interior da galeria, no 
horário em que a exposição está aberta ao público. 
 
 
 
 
 
 
 
Para mais informações, por favor contactar:  
Vera Carmo: Tel. 21 352 11 55 / vera.maumaus@mail.telepac.pt 
 
Lumiar Cité, Rua Tomás del Negro, 8A, 1750-105 Lisboa   
Quarta a Domingo, 15h00 às 19h00  
 
Lumiar Cité é um espaço da Maumaus. 
 
Tel./Fax +351 21 352 11 55 
lumiarcite@mail.telepac.pt 
www.maumaus.org 
 
Carris: 77 e 108, paragem Rua Helena Vaz da Silva 
Metro: Lumiar (saída Estrada da Torre) 


