Encerramento JUSTLX - Lisboa Contemporary Art Fair
A 1ª edição da JustLX - Lisboa Contemporary Art Fair encerrou Domingo, dia 20 com mais de
6000 visitantes.Um ambiente descontraído, jovem e criativo caracterizou a feira que atraiu
diversos públicos, responsáveis de várias instituições culturais, personalidades da vida política,
cultural e social espanhola e portuguesa, coleccionadores nacionais e internacionais e
surpreendeu pela localização no Museu da Carris, visto pela primeira vez pela maioria dos
visitantes.
Catarina Vaz Pinto, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, inaugurou a mostra
na quinta-feira, dia 17 às 19h.
I Prémio de Arte Emergente Fundação Millennium bcp foi para o tríptico “Mala
Hierba” (Erva Daninha), da artista Estefanía Martín Sáenz, presente na galeria Gema
Llamazares, a premiada pelo júri. A seleção do júri tinha apurado também como finalistas as
obras “Esponja / Mil Folhas”, de Sofia Macate, na galeria Monumental (Lisboa); e a série “S /
T”, de Miguel Marina, na galeria Nordés (Santiago de Compostela). A entrega do prémio
contou com a presença de Fernando Nogueira, Presidente da Fundação Millennium bcp e de
Miguel Honrado, Secretário de Estado da Cultura, que reconheceram o mérito da aposta na
arte jovem e na sua formação para o património futuro de todos.
O júriera composto pela colecionadora espanhola Alexandra Fierro, o curador português
Sandro Resende e Daniel Silvo, artista espanhol e um dos diretores da feira.
António Costa, Primeiro Ministro de Portugal e Fernando Medina, Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa lisonjearam a iniciativa durante as suas visitas à feira.
A 1ª edição da JustLX - Lisboa Contemporary Art Fair teve uma adesão inesperada e afluência
de públicos para além das expectativas que a organização ArtFairs tinha projectado para
Portugal.
Várias personalidades marcaram presença e salutaram a iniciativa: António Cachola, Pedro
Lapa, Armando Martins, Miguel Sousa Tavares, Fernando Alvim, Cruzeiro Seixas, Francisco
Pinto Balsemão, João Silvério, Leonor Nazaré, Alexandre Pomar, Adelaide Ginga, Pedro Faro,
Sara Matos, António Prates, Helena Barrada, João Raimundo, David Barro, Sandro Resende,
José Maçãs de Carvalho, Pedro Calapez, Christian Fulda, Fernando Ribeiro, António Olaio,
Ana e Jorge Gaspar, Nuno Cadima, José Guirao, Pilar del Rio, Javier Rioyo, Anabel Suero,
Efraín Zanetti, Victoria Aranda, Gabriel Planas, entre outros.
Os diretores do projeto JustLX são o português Lourenço Egreja e os espanhóis Semíramis
González e Daniel Silvo, que fizeram uma aposta na arte contemporânea mais atual, de
enorme qualidade artística e curatorial.
Durante os dias da feira, os visitantes puderam apreciar a gastronomia portuguesa e espanhola
dos food trucks instalados na feira, bem como a melhor música, até às 12 horas.
A organização da JustLX, já foi lançada, para fazer a segunda edição da feira em Lisboa, em
maio de 2019.

