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THE LISBON POP-UP SHOWS 2013

A plataforma Underdogs tem o prazer de anunciar o seu programa de pop-up shows 
e intervenções de arte urbana que irão decorrer em Lisboa durante o ano de 2013, que 
contam com trabalho exclusivo e original de alguns dos mais conceituados artistas urbanos 
contemporâneos: Interesni Kazki, Cyrcle, ±Mais Menos±, e How and Nosm.

Cada artista ou colectivo foi convidado a visitar Lisboa em alturas diferentes ao longo do 
ano e a trabalhar na e com a cidade, segundo formatos e tipologias diferentes. 
No seguimento de uma curta residência artística em Lisboa, cada artista ou colectivo irá 
apresentar trabalho original, alguns unicamente através de intervenções no espaço público 
(pintura de murais de grande dimensão), outros juntando às suas peças no exterior 
a realização de uma exposição individual (ver alinhamento do programa abaixo).

Tanto os trabalhos apresentados no espaço público como nos pop-up shows temporários 
têm como objectivo não só contribuir para a divulgação do trabalho de cada autor, 
como esbater as fronteiras entre arte de rua e arte de galeria, e suprir o fosso existente 
entre espaços, conceitos e públicos diversos.

O final do ano irá culminar com uma exposição colectiva sob o título 
A Leitura da Arquitectura, onde os artistas convidados irão reflectir sobre o tema 
da arquitectura e, por extensão, da cidade, enquanto linguagem, nos trabalhos que cá irão 
produzir dentro e fora de portas.
-
Galeria temporária
O espaço da galeria temporária será aberto para a exposição de Cyrcle a 12 de Julho 2013.
-
Morada:
Rua Fernando Palha
Armazém 56
1950-131 Lisboa
-
Contactos imprensa e pedidos de informação adicional:
underdogsprojects@gmail.com
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O alinhamento do Lisbon Pop-Up Shows 2013:

Maio 2013
Interesni Kazki (Ucrânia): Em Lisboa de 10 a 24 de Maio.
Acção: Intervenção em duas paredes da cidade; edição de uma serigrafia exclusiva; 
participação na exposição colectiva final.
-
Junho/Julho 2013
Cyrcle (EUA): Em Lisboa de 28 de Junho a 14 de Julho.
Acção: Intervenção em duas paredes da cidade; edição de uma serigrafia exclusiva;
realização de uma exposição individual; participação na exposição colectiva final.
Abertura da exposição individual: 12 de Julho – a exposição estará aberta durante 
3 semanas.
-
Setembro 2013
±Mais Menos± (Portugal): Setembro.
Acção: Intervenção em duas paredes da cidade; edição de uma serigrafia exclusiva; 
realização de uma exposição individual; participação na exposição colectiva final.
Abertura da exposição individual: 13 de Setembro – a exposição estará aberta durante 
3 semanas.
-
Outubro 2013
[Artista por confirmar].
Acção: Intervenção em duas paredes da cidade; edição de uma serigrafia exclusiva; 
realização de uma exposição individual; participação na exposição colectiva final.
-
Novembro 2013
How and Nosm (EUA): Em Lisboa de 14 a 30 de Novembro.
Acção: Intervenção em duas paredes da cidade; participação na exposição colectiva final.
-
Dezembro 2013
Exposição colectiva: “Leitura da Arquitectura” – de 29 de Novembro a 21 de Dezembro.
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SOBRE OS ARTISTAS:

Interesni Kazki é uma dupla de artistas ucranianos – AEC & Waone – que 
desenvolveram o seu trabalho colaborativo de rua a partir das formas 
mais elementares do graffiti clássico, evoluindo para um singular
universo de composições murais em grande escala de pendor simbólico, 
complexo e onírico, que têm pintado um pouco por todo o mundo. 
Em 2010 também começaram a mostrar os seus “contos interessantes” 
em exposições. Interesni Kazki estão sediados em Kiev.
interesnikazki.blogspot.com

Cyrcle começou como um colectivo de três artistas americanos, mas no 
presente encontra-se reduzido aos membros Rabi e Davey. 
Num curto espaço de tempo o grupo tornou-se conhecido pelo seu uso 
de suportes eclécticos, criando composições visuais impressionantes 
e frequentemente abstractas apresentadas tanto no espaço público 
como em exposições, de instalações interactivas a colagens gráficas 
que reflectem mais do que a soma das partes. 
Cyrcle estão sediados em Los Angeles.
www.cyrcle.com

± é um projecto artístico interventivo, que oferece uma reflexão crítica 
sobre o corrente modelo de organização política, social e económica 
que gere as sociedades urbanas contemporâneas. 
A sua expressão programática apresenta-se conceptualmente reduzida 
a uma equação de simplicidade e opostos: mais/menos, 
positivo/negativo, preto/branco. 
± tem produzido trabalho instigante e inovador tanto dentro como fora 
de portas desde 2005 e encontra-se presentemente sediado em Lisboa. 
www.maismenos.net

How and Nosm são dois gémeos idênticos (Raoul e Davide Perre) 
conhecidos pelos seus murais de grandes dimensões com base no graffiti 
que decoram inúmeras paredes urbanas à volta do mundo. 
A sua imagética com recurso ao vermelho, preto e branco 
é imediatamente reconhecível e chama a atenção devido à escala 
impressionante e ao intricado grau de detalhe. 
Inicialmente, a sua paleta de cores encontrava-se limitada por motivos 
práticos, mas entretanto tornou-se uma imagem de marca e uma 
escolha formal que tem permitido a estes artistas elevar o trabalho 
com o aerosol a um outro nível. 
www.howandnosm.com

*Underdogs

Underdogs é uma plataforma internacional de trabalho com base em Lisboa que visa criar espaço dentro da cena da 
arte contemporânea para artistas ligados às novas linguagens da cultura visual urbana. 
O seu propósito é o de reflectir com precisão aquilo que vemos como um importante segmento da cultura visual 
e gráfica contemporânea ao fomentar o estabelecimento de ligações, parcerias e esforços colaborativos entre 
artistas, agentes culturais e espaços expositivos, ajudando a eliminar o fosso existente entre estes e o público.

www.under-dogs.net é também uma plataforma online que proporciona aos seus utilizadores acesso a edições 
limitadas e exclusivas de trabalhos serigráficos e outros produtos de autor.
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