1. SOBRE O EGEU

O

EGEU

é

um

projecto

aberto,

um

espaço

cultural

independente

e

multidisciplinar, inaugurado em Setembro de 2019. Motivado pela necessidade de
reclamar uma plataforma de liberdade construtiva, pretende ser um lugar onde a
utilidade económica não define o âmbito de exposição ou discussão.
Acreditando que, antes de um produto, a experimentação e a crítica devem ser
um exercício, um dos nossos objectivos fundamentais é garantir que nenhuma
destas está dependente do resultado final. Do mesmo modo que uma arte e
cultura livres não podem depender de valores pré-estabelecidos, também as
próprias práticas artísticas ou artistas emergentes não devem ser limitadas ao
que o circuito dominante valoriza.
Num tempo em que tudo parece ter de nascer acabado, catalogado,
categorizado e reproduzível, o nosso único fim é, pelo contrário, garantir que há
sempre espaço para começar outra vez.
Mais do que integrar o projecto do EGEU - e, assim, quem dele fizer parte - num
contexto ou mundo definidos, procuramos contrapor a contextos já definidos e a
círculos fechados um espaço diferente: um espaço congregante, que procura
quem precisa dele e que muitas vezes não o tem.
O EGEU é, portanto, também um lugar de comunicação. E é dessa forma que
procura ser uma tela e um palco do seu tempo, na voz de artistas ou de quem a
ele

se

junte,

mostrando,

discutindo

e

partilhando

ideias,

vontades

preocupações. O seu dentro é feito de fora: crítico, desafiante, pacificador.

e

2. PROGRAMAÇÃO (2019-2020)
Desde a sua inauguração em Setembro de 2019, o EGEU tem mantido uma
programação multidisciplinar e activa, organizando exposições, residências
artísticas, performances e discussões. Procurando apoiar artistas emergentes,
assim como fomentar a crítica, a experimentação e o debate, o EGEU surge no
meio cultural de Lisboa como um espaço de integração de ideias. Os eventos são
planeados segundo os seus tempos de organização, montagem e divulgação,
que é feita através das redes sociais e da afixação de cartazes. Assim, têm sido
realizados cerca de um evento por mês, calendarizados com base na ordem das
propostas artísticas que são recebidas e das propostas curatoriais que vão
surgindo entre o colectivo de fundadores do EGEU.

Exposições
- Linhas de Campo II (23.07.2020 - 26.07.2020)
- Vês.Três (15.02.2020)
- Sobre o Fruto da Máquina (20-12.2019 - 22.12.2019)
- A Noite e os Dias (30.11.2019)
- Compasso (04.10.2019)
Exposições Virtuais
- A body bigger than a map (27.04.2020 - 17.05.2020)
Residências
- Linhas de Campo II: Rodrigo Rosa (13.07.2020 - 19.07.2020)
- Linhas de Campo I: Catarina Rodrigues (29.06.2020 - 05.07.2020)
Performances
- Linhas de Campo, Catarina Rodrigues (09.07.2020 e 30.07.2020)
- Oh! My Second-Hand Life in Yugoslavia, Sebastião Soares (22.12.2019)
Conversas
- Discussão aberta com Revistas Lote e Apócrifa (21.12.2019)
- Discussão sobre N
 osferatu, de F. W. Murnau, e o Cinema de Weimar (21.11.2019)

Vista da exposição Linhas de Campo II d
 e Rodrigo Rosa (2020)

Vista da exposição Compasso de Catarina Monteiro, Guilherme Vilhena Martins, Luzia
Cruz e Patrícia Rubio (2019)

Vista da exposição A Noite e os Dias de Ana Flor Galvão e Salomé Lopes (2019)

Vista de conversa com Catarina Rodrigues no âmbito da residência Linhas de Campo
(2020)

3. MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
O EGEU é um espaço independente, sem fins lucrativos e auto-financiado, que
tem por base um modelo de decisão participativa e horizontal. Neste sentido, o
EGEU não vende trabalho artístico, já que acreditamos que a prática artística e a
criatividade usufruem de maior liberdade quando não condicionadas por um
intuito comercial. Funcionando numa lógica de self-help e DIY, não se rege por
modos de organização hierárquicos, protocolos formais ou corpos de trabalho,
procurando manter um planeamento e modo de gestão orgânicos. Cabe,
portanto, ao colectivo de fundadores do EGEU assumir, de forma colaborativa,
todas as vertentes do projecto: gestão, produção, programação, curadoria e
comunicação.
Por norma, os artistas apoiam o processo de montagem e intervêm também na
discussão sobre a montagem das obras e calendarização dos eventos, já que o
EGEU procura integrar as propostas dos artistas nos seus processos de decisão.
A realização de exposições e residências artísticas implica uma manutenção
recorrente do espaço, nomeadamente, a nível da pintura e arranjo da estrutura,
assim como a nível do custo de materiais (folhas de sala, cartazes, catering e todo
o material técnico de que os artistas precisarem). Desta forma, face aos custos de
produção, de renda e de conservação do espaço, torna-se difícil garantir a
sustentabilidade do projecto. Por esta razão, no último ano, partilhámos custos
com os artistas, assim como recorremos a meios técnicos básicos, o que dificultou
a possibilidade de concretizarmos projectos que dependiam de montagens mais
elaboradas ou materiais mais sofisticados. Apesar destas limitações, como
provado ao longo da temporada anterior, reunimos os componentes necessários
e possíveis para manter o projecto, conquanto contemos com apoios financeiros
externos, para além de fundos pessoais.

4. CONTACTOS

EGEU
Rua do Funchal, nº1 A, 1000-239, Lisboa, Portugal
E-mail: egeu.espaco@gmail.com
Site: egeu-project.com
Instagram: instagram.com/_egeu/
Facebook: facebook.com/egeuespaco

