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SUSPENSO – Concept Venue (Lisboa)
apresenta:

The Overview Effect
Exposição Pop-Up de Arte e Design – 12, 13, 14 Nov.
Inauguração + Festa Abertura Lisbon Art Weekend
Quinta-feira, 11 novembro

BORDALO II, Guaxinim Luz, 2021 (215 x 168 x 40 cm) . Plástico, luzes de néon LED e controlador.

Lisboa, 08 novembro, 2021

Exposição Pop-Up de Arte Contemporânea em Lisboa reúne obras de Warhol,
LaChapelle, Obey, Vhils, e muitos outros.
Na próxima quinta-feira, 11 novembro, a partir das 19h, o novo Espaço SUPENSO junto ao
Castelo de São Jorge, em Lisboa, apresenta a exposição The Overview Effect com nomes
que incluem Andy Warhol, David LaChapelle, Arman, Peter Zimmerman, Obey, Os Gémeos,
Vhils, André Saraiva e Bordalo II, entre muitos outros. A inauguração marca a Festa de
Abertura do Lisbon Art Weekend com duração prevista até às 02:00h e várias surpresas ao
longo da noite como performances, concertos, DJ sets, e ainda projeções e animações 3D.
The Overview Effect será um dos maiores acontecimentos Pop-Up na capital, reunindo cerca
de 80 obras distribuídas por mais de 1000m2 de área expositiva que vão desde escultura,
pintura, arte digital, e peças decorativas de grande qualidade, estando disponível ao público
somente no fim de semana de 12 a 14 de novembro. Trata-se de uma oportunidade única
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para amantes e curiosos da Arte e do Design descobrirem, de forma gratuita, um conjunto
de obras em estreia absoluta em Portugal. As peças pertencem à Coleção Georges Zorgbibe,
Colecionador e Curador Francês, e um dos maiores especialistas em Street Art. A curadoria
estará a cargo de Michael Wagner e Georges Zorgbibe.
Um dos pontos altos da exposição é a performance vídeo “The Overview Effect” de Michael
Wagner que dá título à exposição. No chão de uma das salas do SUSPENSO, será projetado
um vídeo de hora a hora com imagens reais da Terra vista do Espaço. Os espectadores
poderão ver a Terra iluminada pelo sol, mas também no crepúsculo e, assim, experimentar
o efeito de saliência como nunca antes. Um projetor Panasonic de 12.000 lúmens projetará
os vídeos numa tela de três metros de diâmetro que será colocada no chão num tapete
preto. Uma seleção de músicas e efeitos especiais acompanhará as imagens,
proporcionando uma experiência imersiva.
A expressão “The Overview Effect” (ou Efeito de Síntese) refere-se a uma mudança cognitiva
na consciência e é relatada por alguns astronautas durante os voos espaciais, muitas vezes
enquanto visualizam a Terra a partir do espaço exterior. É a experiência de ver em primeira
mão a realidade da Terra no espaço, que é imediatamente entendida como sendo uma
pequena e frágil bola de vida, "pendurada no vazio", protegida e alimentada por uma
atmosfera de papel fino. Do espaço, as fronteiras nacionais desaparecem, os conflitos que
dividem as pessoas tornam-se menos importantes, e a necessidade de criar uma sociedade
planetária com a vontade unida de proteger este "ponto azul-pálido" torna-se tanto óbvia
como imperativa.
Durante os três dias da exposição, haverá um workshop para crianças dos 03 aos 12 anos,
durante várias sessões das 11h às 18h, sendo gratuito no horário das 11h às 13h. Será
necessária a marcação prévia no site da exposição.
LINK IMAGENS
Para mais informações e imagens: press@the-overview-effect.com
INFORMAÇÃO GERAL:
Exposição de Arte e Design - The Overview Effect
Curadoria: Michael Wagner e Georges Zorgbibe
Entrada Livre
Horário de abertura ao público:
12 a 14 de Novembro - de 6ª feira a domingo
das 11h às 19h
www.the-overview-effect.com
Artistas:
AMY ADLER | ANDRE SARAIVA | ANDY WARHOL | ARMAN | ARTHUR DORVAL | BEN | BLAC
DWELLE | BORDALO II | CESAR | CHRYSTIANE CHARLES | CLEMENT COGITOR | CLEON
PETERSON | CRASH | DAIN | DAMIEN BENETEAU | DAVID LACHAPELLE | DORIAN RIGAL |
FELIX AGOSTINI | FINOK | FIV3 | FRANÇOISE PETROVITCH | FUTURA 2000 | PHILIPPE HIQUILY
| JASON REVOK | JONONE QUICK | MARCUS HARVEY | MEHDI CIBILLE | MICHAEL WAGNER |
OBEY | OLIVIER DASSAULT | OS GEMEOS | PETER ZIMMERMAN | PIERRE PAUZE |
RAMMELLZEE RETNA | ROBERT COMBAS | TOM LELLOUCHE | VALERIO ADAMI | VHILS |
VINCENT CUISSET | ZEVS
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PROGRAMA | 11 NOV.
Inauguração The Overview Effect + Opening Night – Lisbon Art Weekend
19h00 – 02h00
Performance Vídeo – The Overview Effect – de Michael Wagner
Projeção de Animações 3D - Please Love Party by Pierre Pauze
Concerto de música - CASUAL - Henrique Peyssonneau’s Band
DJ Sets - Florinda Harvey | Vincent Chicha | Adria
Localização:
SUSPENSO | R. de Santiago 19
1100-001 Lisboa
www.suspenso.pt

KIDS WORKSHOP – The Overview Effect
De pinturas e stencils, a marcadores e personalização de objetos, os participantes terão a
oportunidade de aprender as técnicas básicas das artes, serem criativos com diferentes
materiais e suportes e levar consigo uma de suas criações.
Idade recomendada: 3 a 12 anos.
Dias 12, 12 e 14 Novembro – das 11h às 18h
Pré-reserva necessária pelo preço de 20€/pp (Gratuito das 11h às 13h).
Duração: 45 min.

