Dismaland

“Others”

Walled Off Hotel

A Alfândega do Porto acolhe de 19 de janeiro a 31 de março, a “Exposição "Banksy´s Dismaland and Others by Barry Cawston".
Esta é uma poderosa demonstração que nos leva numa viagem pelo trabalho fenomenal, de um artista que há mais de 25 anos usa a sua arte para questionar os valores da sociedade
e que chega agora, e pela primeira vez, a Portugal. A mostra que conta com 44 fotografias de grande dimensão (240 x 188), integra imagens do projeto Dismaland (2015), o
conhecido parque temático criado por Banksy, numa clara sátira aos parques da Disney e um dos seus trabalhos mais insólitos. Para além destas, a exposição irá integrar ainda
outras obras identificativas do artista como o “Walled Off Hotel” (2017) ou “Flower Thrower” (2005), um dos seus trabalhos mais conhecidos.
Para além das fotografias de Barry Cawston, a exposição vai ainda integrar uma série de trabalhos de jovens artistas portugueses, servindo também como rampa de lançamento de
novos nomes do universo da arte urbana.

Vem visitar, com o Clube Portugal Telecom Zona Norte, a Exposição “"BANKSY'S DISMALAND AND OTHERS BY BARRY CAWSTON”, na
Alfandega do Porto.
Poderá reservar e pagar os seus bilhetes e dos seus familiares junto do Clube PT até ao próximo dia 14 de Fevereiro 2019
e
posteriormente os mesmos serão entregues aos inscritos para poderem ser utilizados na data que quiserem, até à data de fecho da
exposição (31 de Março)

Crianças
( dos 5 aos 11 anos )

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Adultos
Bilhete Família
( a partir dos 12 anos) (2 adultos + 2 crianças até 11
anos)

4,00 €

9,00 €

26,00 €

6,00 €

10,50 €
11,00 €

27,50 €
28,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócio Clube PT

Crianças até 4 anos (inclusive): Entrada gratuita
LUGARES LIMITADOS!!!
INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome e idade de todos os participantes.
PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES: DIA 14 FEVEREIRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

