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APERTURA 2019
Madrid converte-se na capital mundial da arte contemporânea com a celebração de
Apertura Madrid Gallery Weekend, um evento cultural em que galerias de arte e museus
madrilenos inauguram simultaneamente, e em horário alargado, as suas exposições. Todas
as atividades são gratuitas e para todos os públicos.
Durante quatro dias, Apertura Madrid Gallery Weekend 2019 celebrará a sua décima edição,
consolidando-se como o grande evento do mundo da arte a seguir ao verão. O seu principal
objetivo é dar a conhecer ao grande público a criação artística contemporânea, e divulgar a cena
artística madrilena a nível internacional.
Esta edição contará com a participação de 49 galerias, que formam a associação de galerias
Arte_Madrid, e que participam de maneira habitual nas feiras internacionais de maior prestígio,
como Art Basel, Frieze, The Armory Show, FIAC, Artissima e Art Basel Miami. Mais de 70 novos
artistas e outros nomes já consagrados participarão nas exposições, que abrangem diversos
estilos desde as vanguardas à arte contemporânea, em múltiplas disciplinas: pintura, fotografia,
escultura, instalações, etc.
O evento atrai colecionistas, especialistas e comissários de todo o mundo, e reúne uma seleção
de grande qualidade de obras de artistas espanhóis e estrangeiros, nas modalidades de pintura,
escultura e fotografia.
Apertura Madrid reafirma-se como um dos “Gallery Weekend” mais importantes a nível mundial,
apenas superado por Berlim em número de visitantes.
As grandes instituições culturais (Museo Reina Sofía, Museo Thyssen e o Centro Dos de Mayo,
entre outros), junto com a feira ARCOMadrid, programam também atividades paralelas, como
visitas guiadas ou “brunches” gratuitos durante os dias do evento, para aproximar o público da
arte atual. Merecem destaque os ARCO Gallerywalk, organizados em colaboração com a feira
de arte madrilena, que consistem em visitas guiadas por especialistas, que permitem aos
visitantes percorrer as galerias e descobrir os seus artistas, e o Programa de Actos, em que
cada galeria propõe um evento especial, como uma performance, uma palestra, o lançamento de
um livro, etc., com o objetivo de levar a arte para a rua.
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