
                                            Maga quarta edição 2012

Maga 2013- mostra de artes visuais 

Maga é uma mostra de artes visuais, com uma compenente relacionada com as artes da ilustração, desde 
a  banda de desenhada, à ilustração de autor, as fanzines, e os projectos de colectivos.
A Maga é uma iniciativa da Associação Atelier Arte e Expressão e realiza-se durante os dias 14 a 24 de 
Novembro na cidade das Caldas da Rainha.
Nesta edição tivemos com objectivo crira sinergias, estabelecendo  parcerias outros grupos de trabalho 
relacionados  com  as  expressãos  artísticas  e  através  de  iniciativas  associadas  ao  projecto  Maga 
envolvendo  projectos  locais  e  projectos  de  fora,  procurando  estabelecer  uma  maior  diversidade  e 
participação dos agentes locais.

Estabelecemos uma parceria com o Centro Nacional de Banda Desenha e Imagem, da Amadora com duas 
exposições,  How Things Work Out, de Alan Moore Uk,e Rick Veitch USA - Riscos do Natural, de José Ruy. 
Apresentação da associação cultural NAU  “Here we are now” colectiva, exposição patente no Museu do  
Hospital e das Caldas.

Noutra parte da cidade apresenta-se  a mostra de ilustração aberta a todos os participantes, que de 
várias latitudes e de diferentes nacionalidades nos enviam os seus trabalhos, em pareceria com os Silos.  
Neste mesmo espaço vai estar patente a exposição do colectivo Plataforma de ilustração Implosão com o 
nome de "Sardas das Caldas".

Este ano fazemos a ponte entre a Vila de òbidos, através do projecto Bichinho de conto e a Vila literária,  



através da apresentação de publicações com destaque para a ilustração infantil e a banda desenhada.

Em   colaboração  com  o  Museu  Bernardo  é  apresentada  a  exposição  de  Rita  Caré  e  José Ricardo 
Henriques. 

Na casa Antero o projecto galdéria take away tour 2013.

No Démodé a exposição da imagem gráfica do Maga de Bruno Reis Santos

Festa convívio do Maga 2013 no Parqe Club com Dj Nightmare Dj New illustrator,  Dj Richy Ferrer and Vj 
Um dos Kaputs, Nosferatoon, sexta-feira dia 15 de novembro das 23.00h às 06.00h.

Com a associação Cr&ativa, o grande arrail de São Martinho, dia 16 de Novembro das 17.00h, as 01.00h 
no céu de vidro, no Parque D.Carlos I, festa gastronómica, food market, música, jogos & actividades, 
exposição  de  cartazes  do  Bazar  à  noite.  No  mesmo  local  a  associação  DAR,  apresenta  DAR  em 
MARTINHADA, novas formas , velhas técnicas vs velhas formas, novas técnicas.

No dia  16 de Novembro no Hotel  Madrid,  pelas  15.00h,  exposição das  associações  convidadas pela 
Maga , de  Guimarães Ò da Casa, de Acobaça Rabiscuits, e A062 das Caldas da Rainha.

No dia 19 de Novembro na Electricidade Estética montra de fazines locais, pelas 22.00. as 24.00

No dia 22 de Novembro no Maratona apresentação de ilustrações realizadas durante o Maga 2013 artistas 
das associações convidadas, serigrafia.

A inaguração da Maga- mostra de artes visuais terá lugar no dia 14 de Novembro pelas 21.00h nos Silos .

Em anexo o  cartaz e o programa da Maga 2013 mostra de artes visuais.
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