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A ilustração e o livro saem à rua em
mais uma edição do Braga em Risco
DE 3 A 24 DE NOVEMBRO, Braga volta a transformar-se num palco das artes e criatividade, com a realização de exposições,
performances, um mercado, oficinas, conversas, teatro para bebés e cinema de animação.
BRAGA EM RISCO

lll
“Este é o ano da
consolidação e da afirmação
do ‘Braga em Risco’.
Este ano o Mestrado em
Ilustração e Animação do
IPCA seleccionou um
conjunto de ilustradores
para participar e mais uma
vez estamos a dar uma
oportunidade a estes
estudantes se afirmarem na
área”, afirmou Paula Tavares,
directora da Escola Superior
de Design do IPCA.

| Isabel Vilhena |

A ilustração e o livro voltam a
sair à rua em mais uma edição
do ‘Braga em Risco – Encontro
de Ilustração’.
Assim, de 3 a 24 de Novembro
a cidade volta a transformar-se
num palco das artes e criatividade, com a realização de exposições, performances, um mercado, oficinas, conversas, teatro
para bebés e cinema de animação.
“Trazer a ilustração e o livro
para a rua e fazer com que ambos façam parte da nossa vida”,
afirmou Lídia Dias, vereadora
da Educação e Cultura, na apresentação do evento, sublinhando
que este será o ano de afirmação
do ‘Braga em Risco’, “um evento que une gerações, une artistas
e linguagens”.
O escritor e ilustrador Pedro
Seromenho assinalou o crescimento do ‘Braga em Risco’ que
“este ano quisemos que a ilustração fosse a ponte-hífen entre o
ibero-americano e o infanto-juvenil”.
Com um programa mais diversificado, a edição deste ano contará com a participação de 34
ilustradores nacionais e dois brasileiros que farão as delícias das
crianças, famílias e amantes da
ilustração e do livro infantil.
Pedro Seromenho assinala que

ROSA SANTOS

Apresentação da terceira edição do Braga em Risco - Encontro de Ilustração

“Braga está a transformar-se numa urbe que conjuga várias nacionalidades com uma componente turística mais acentuada e
as pessoas vêm ávidas de cultura
e de saber”, realçando a forte
presença de cidadãos brasileiros
a residir em Braga que são “os
maiores consumidores dos nossos conhecimentos”, daí a presença de ilustradores brasileiros
Roger Mello e André Neves.

lll
“Trazer a ilustração e o livro
para a rua e fazer com que
ambos façam parte da nossa
vida”, afirmou a vereadora
da Educação e Cultura,
na apresentação do evento,
sublinhando que este será o
ano de afirmação”.

O Edifício do Castelo, a Casa
dos Crivos e o Museu da Imagem tornam-se palcos privilegiados de um programa rico em
acontecimentos artísticos. Uma
delas é a exposição colectiva
Braga 22x22, este ano subordinado ao tema do Património.
O programa inclui ainda 31
oficinas do risco nas escolas, 26
oficinas do risco, 2 masterclasses, 5 workshops, 8 sessões de

apresentação de livros, 4 conversas, 10 visitas ao Castelo, 1 peça
de teatro para bebés, 3 performances de rua, 1 instalação-exposição, 1 mostra de animação e
1 mercado riscado com a venda
de originais.
Uma das marcas do ‘Braga em
Risco’ é a aposta na programação para a comunidade escolar.
De 5 a 9 de Novembro, mais de
dois mil alunos do concelho de
Braga vão poder usufruir de visitas guiadas e de 32 oficinas
que são levadas a cabo pelos
ilustradores nas escolas ou integrar as 26 oficinas no edifício
do Castelo.
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DE 3 A 24 DE NOVEMBRO



‘Braga em Risco’:
a ilustração e o livro
voltam a sair à rua
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