Lisboa, 02 de Junho de 2021

IMINENTE CRIA NOVA PLATAFORMA PARA
AMPLIAR A SUA ACÇÃO EM EXPERIÊNCIAS
DE CULTURA URBANA
Após 6 anos de Festival, o Iminente amplia a sua acção de
promoção da cultura urbana, procurando aprofundar o seu
impacto no território e nas comunidades, assumindo-se enquanto
plataforma que proporciona experiências diferenciadoras de
cultura urbana em todas as suas formas e expressões.
Promovendo a aproximação das comunidades da cidade e a
produção artística contemporânea, esta plataforma cultural
destaca agora uma maior diversidade de áreas artísticas que,
continuando a trabalhar com a música e arte contemporâneas,
trará maior visibilidade a projectos e autores das áreas
da dança, artes performativas, arquitectura, design, moda,
cinema, récita e gastronomia, entre outras.
Esta maior abrangência de formatos de expressão artística
e cultural, permite a esta nova plataforma aliceçar-se numa
missão fortemente ligada ao sentido de comunidade, contribuindo
para a visibilidade e desenvolvimento de comunidades locais,
com um trabalho direccionado para a diversidade, integração
e educação artística em conjunto com organizações de cariz
social e governamental, empresas e instituições culturais.
Através das diversas actividades que desenvolve, o Iminente
visa proporcionar um espaço de experimentação, dar visibilidade
e oportunidades aos autores, disseminando a cultura urbana em
todos os lugares em que actua. Atento à produção cultural no
contexto onde se desenvolve, é também uma voz para subculturas
estabelecidas e emergentes, consolidando e disseminando
valores criativos e elevando percepções socioculturais, ao
mesmo tempo que cria oportunidades de crescimento, partilha e
igualdade.

Em 2021, desenvolve 2 actividades principais:

WORKSHOPS COM COMUNIDADES
O Iminente convidou 16 autores de diversas áreas, incluindo
artes plásticas, música, arquitectura, design, performance e
cinema, para desenvolverem workshops em 4 bairros lisboetas
onde a fruição e a prática artística são distantes.
Numa parceria entre o Iminente, a Fundação Aga Khan, a
Geração com Futuro da Quinta do Lavrado, a Associação de
Moradores do PER11 (Alta de Lisboa), a associação Passa Sabi
do Bairro do Rego e os moradores da Quinta do Loureiro,
entre Junho e Setembro de 2021, estas comunidades vão
conceber, desenvolver e implementar, em conjunto com os
autores convidados, uma série de intervenções urbanas. Os
workshops reflectem temas e questões de relevância para os
bairros, envolvendo os seus habitantes nas diferentes fases
do processo artístico e dinamizando exercícios de exploração
criativa. Esta iniciativa vai culminar com a criação de
um Manual Open Source gratuitamente acessível a todos. As
intervenções desenvolvidas, serão divulgadas de forma a
serem facilmente replicadas em outros contextos, criando
assim uma ferramenta de apoio comunitário.
A última etapa deste processo será implementada no Festival
Iminente, para o qual uma selecção dos criativos convidados
para os workshops nos bairros serão desafiados a desenvolver
uma intervenção para ser integrada na programação do
festival.
Entre os autores convidados, estão nomes como os El Warcha Atelier Social e Comunitário, os Furo - Atelier Arquitectura,
o colectivo E-DA / Ensaios & Diálogos Associação, ou o
Colectivo Warehouse, na área da arquitectura; Herberto
Smith, Bruno Mantraste ou Confeere nas artes visuais, Pedro
Pinho e Luísa Homem no cinema, Tristany na música, entre
outros.

FESTIVAL IMINENTE
Depois de um ano profundamente atípico, em que se adaptou
à nova realidade com a Oficina Iminente, tendo também
contribuído para a luta contra a pandemia com o Iminente
Emergency, este ano o Festival Iminente estará de volta,
continuando a ser tudo menos convencional.
A decorrer de 23 – 26 de Setembro, o festival de cultura
urbana co-organizado com a Câmara Municipal de Lisboa
apresenta a sua quinta edição em Portugal, voltando a
mostrar o que de melhor se faz nas diferentes subculturas
ligadas à cena urbana, com um cartaz que junta artistas
consagrados com projectos inovadores aos novos talentos que
estão a surgir neste momento. Quatro dias de intimidade
colectiva, preenchidos por uma variedade de intervenções
nas áreas das artes visuais, artes performativas e música,
com talentos firmados ou a despontar, reunidos em torno dos
conceitos de identidade e diversidade.
Programa e cartaz completos serão divulgados em breve.

CONTACTOS

press@iminente.org

IMAGENS IMPRENSA
WEBSITE: www.iminente.org | www.festivaliminente.com
@festivaliminente
@festivaliminente
@Iminente

