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inaugura já no próximo dia 1 de outubro (3ºfeira), bem no centro de paris, a
maior exposição de street art alguma vez realizada, que conta com a
participação de mais de 100 artistas oriundos dos 4 cantos do mundo.
a convite da galerie itinerrance, uma comitiva de 11 artistas portugueses,
criteriosamente seleccionada por lara seixo rodrigues (wool - festival de
arte urbana da covilhã) e encabeçada por vhils
vhils, foi desafiada a intervir nesta
torre abandonada, que será demolida logo após a exposição, que durará
somente 30 dias.

A tour paris 13 é um projecto da mairie du 13e
13e, coordenado por mehdi ben
cheikh, director da galerie itinerrance
itinerrance, que promove desde há anos
numerosos artistas de arte urbana e que, durante meses, conseguiu manter em
segredo, o trabalho totalmente voluntário de todos os participantes.
um total de 4.500m2, divididos pelos 10 pisos (36 apartamentos) que compõem
esta torre, localizada num dos bairros mais dinâmicos da cidade de paris (tem
como vizinhança a biblioteca nacional de frança e les docks cité de la mode
et du design) que aguardava simplesmente a sua destruição, como parte de um
projecto de modernização do parque habitacional municipal,
transformaram-se num colossal museu temporário de street art, aberto a
todos gratuitamente e sem qualquer abordagem comercial, como
homenagem a este tipo de arte que ganha espaço nas cidades.

a selecção de artistas, aos quais foi dada total liberdade de intervenção em
paredes, tectos e chão, em completa harmonia com a essência do ‘movimento’
da arte urbana, recaiu maioritariamente sobre os países emergentes no
cenário internacional da street art, nomeadamente a américa latina e o
médio oriente e a nível europeu, sobre itália e portugal.
o convite endereçado a lara seixo rodrigues, já em janeiro de 2013, para a
criação de uma mostra de arte urbana portuguesa
portuguesa, resultou no desafio a um
grupo de artistas, que “pretende conter várias gerações e almas da street art
nacional e retratar desde o graffiti ao stencil, passando por todos os
gestos, linguagens e/ou técnicas correntemente designados de pós-graffiti
com influências mais contemporâneas da ilustração figurativa”. aceite o
repto por todos, foram quatro o número de 'romarias' ao número 5 da rue
fulton (entre abril e agosto), onde gradualmente, as intervenções de (por
ordem alfabética) add fuel, corleone, eime, kruella d'enfer, maismenos, mar,
mário belém, pantónio, paulo arraiano, samina e vhils foram ocupando
integralmente e estrategicamente, segundo critérios estilísticos que
garantissem a legitimidade das suas individualidades, o 2º piso da tour paris 13.
o “piso dos portugueses”, como carinhosamente o apelidam e “o ponto
charneira para o alcance do sucesso deste projecto”, como refere o mentor
mehdi ben cheikh, partilha a torre com outras intervenções de grandes
artistas internacionais como: c215, inti castro, alexöne, orticanoodles,
david walker, baglione, stinkfish, sean hart ou speto
speto, entre tantos outros.
a tour paris 13 é igualmente um projecto transmedia inédito, visual e sonoro,
envolvente e colaborativo, que dá o poder aos internautas, através do site
dedicado ao projecto - www.tourparis13.fr - de perpetualizar esta aventura
efémera de street art, que desaparecerá totalmente sob os escombros da
demolição.

a tour paris 13, sendo mais do que um objecto final, sendo todo um processo e
uma rara experiência criativa, será matéria de um documentário realizado por
thomas lallier para a france ô em co-produção com la blogothèque. nele se
retratará a chegada, a apropriação dos espaços, as ideias e as dúvidas w,
especialmente, a determinação dos artistas na construção de todos este
universo efémero. as filmagens que começaram em março de 2013 irão
terminar com a captura da demolição da torre, sendo lançado somente em
2014.
lisboa, 27 de setembro de 2013

link para download de fotos (alta resolução) da participação portuguesa
na tour paris 13:
- http://we.tl/pHBFmySjmy
link para o trailer do documentário tour paris 13, realizado por thomas
lallier para a france ô, em co-produção com la blogothèque:
- www.youtube.com/watch?v=PW-r2ZzY54Q

a tour paris 13 em números
números:
- 4.500 m2 de superfícies intervencionadas
- 9 pisos + 2 caves
- 36 apartamentos
- mais de 100 artistas
- 16 nacionaliddaes
- 8 meses de intervenção
- 30 dias de portas abertas ao público
- milhares de fotografias que ficarão alojadas em #tourparis13

corleone + kruella d’enfer
vhils
mário belém

os artistas da tour paris 13:
108 (itália) - 2mil (brazil) - add fuel (portugal) - agl (frança) - agostino lacurci
(itália) - alëxone (frança) - alone (ou a1one) (irão) - amin (frança) - aous (arábia
saudita) - awer (itália) - azooz (arábia saudita) - bom.k (frança) - btoy (espanha)
- c215 (frança) - celeste java (frança) - cope2 (usa) - corleone (portugal) dabro (tunísia) - dado (itália) - dan23 (frança) - david walker (uk) - eime
(portugal) - el seed (tunísia) - ethos (brazil) - etnik (itália) - fenx (frança) - flip
(brazsil) - gael (frança) - gilbert (frança) - guy denning (uk)- herbert baglione
(brazil) - hobz (frança) - hogre (itália) - honda (frança) - hopnn (itália) - indie
184 (usa) - inti ansa (frança) - inti castro (chile) - jaz (argentina) jb rock
(itália) - jimmy c (austrália) - joys (itália) - julien colombier (frança) - kan
(frança) - katre (frança) - kruella d'enfer (portugal) - legz (frança) - lek
(frança) - liliwenn (frança) - loiola (brazil) - ludo (frança) - mar (portugal) marko93 (frança) - mário belém (portugal) - maryam (arabie saoudite) - matéo
garcia leon (frança) - maz (arábia saudita) - moneyless (itália) - mosko
(frança) - mp5 (italie) - myre (frança) - nano (chile) - nebay (frança) - nemi uhu
(frança) - nilko (frança) - orticanoodles (itália) - pantónio (portugal) paulo arraiano (portugal) - peeta (itália) - philippe baudelocque (frança)
rapto (brazil) - rea 1 (frança) - rodolphe cintorino (frança) - roti (frança) sambre (frança) - samina (portugal) - sean hart (frança) - sebastien preschoux
(frança) - senso (itália) - seth (frança) - shaka (frança) - shoof (tunísia) shuck2 (frança) - sowat (frança) - spazm (frança) speto (brazil) - stew
(frança) - stinkfish (méxico) - sumo (luxembourg) - tellas (itália) tinho (brazil)
- tore (frança) - uno (frança) - uriginal (espanha) - vexta (austrália) - vhils
(portugal) - +- (ou maismenos) (portugal)
(portugal).

Pantónio

informação vária sobre a tour paris 13:
- morada : 5 rue fulton, paris 13e (metro quai de la gare, linha 6)
- abertura ao público de 1 a 31 de outubro de 2013
de terça-feira a domingo, das 12h às 20h (última visita às 19h15)
- acesso limitado a 49 pessoas, por questões de segurança
- experiência digital em www.tourparis13.fr, de 1 de outubro a 10 de novembro

Maismenos

informação sobre wool:
- www.woolfest.org
- www.facebook.com/woolfest
- http://instagram.com/wool_urbanartfestival#

informação sobre galerie itinerrance
itinerrance:
- www.itinerrance.fr

contactos:
lara seixo rodrigues _ lara@woolfest.org | 916 109 764
galerie itinerrance - elsa courtois _ elsa.courtois@conceptory.fr
france ô - djeneba sangare _ djeneba.sangare@francetv.fr
la blogothèque - matthieu buchsenschutz _ mbux@blogotheque.net
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