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Descripção da exposição : Art Banchel é uma iniciativa de mais de 120 agentes culturais 
estabelecidos em 35 estúdios (ateliês) no Distrito de Carabanchel (Madrid). Esta ano 
celebramos a nossa terceira edição. Nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, os espaços 
transformar-se-ão de novo num grande corridor cultural onde haverá 100 atividades 
realizadas por outros artistas convidados: perfomance, teatro, rádio, música, 
instalações, palestras, exposições ou dança, convertindo assim os estúdios num grande 
cenário espalhado por Carabanchel.  
 
Esta continua a ser uma iniciativa autogerida que surgiu duma maneira orgânica em 2017. 
Celebramos a terceira edição duplicando o número de atividades no que diz respeito da anterior 
convocatória e o número de estúdios participantes.   
Estúdios  participantes : Algaba/ Arteaga Usted/ Artendencia House Studio/ Casa 
Banchel/ Casa Bola 1 Javier Garcerá/ Córner Estudios/ 011+Hiato Project/ Eduardo Barco 
Estudio/ El Grifo/ En_loop/ Estudio Olabarria & de Sande/ Estudio 1O/ Estudio Edelé/ 
José Luis Sierzo/  
 
Título: Sorriso! 
Sinopse  
Faz-te uma selfie com o artista e partilha-a nas redes sociais. Duração: 
15’. Sinopse: Querem fazer parte da família feliz? Uma máscara com uma cara sorridente é 
oferecida a cada visitante para que a leve durante a performace. Enquanto se juntam por 
trás de mi, eu penduro-me na frente deles com um pau de selfie e faço uma foto a toda a 
família feliz. A ideia é partilhar o máximo possível essa foto pelas redes sociais. Com esta 
performace o artista quer chamar a atenção sobre o tempo excessivo que se perde nas 
redes sociais. Sob como muitas vezes essas fotos são falsas, não correspondem à realidade. 
Fala ironicamente de uma família feliz, porque é a imagem que muitos têm necessidade de 
transmitir. A máscara representa o que muitas vezes queremos mostrar e que não 
corresponde ao verdadeiro sentimento interno. 
 
Título: Making of - Smile de Pedro Almeida 
Exposição Material Pop - Ana Ferreira, Captação de Imagem, edição e realização, 2019 © 
Fundação Portuguesa das Comunicações 
 
Duração : 2 minutos 
Música: Very Right de Jingle Punks 
 
Sinopse: São aproximadamente 2 minutos o que parece ser o tempo que Pedro Almeida 
tardou em dar vida a Smile, produzido durante a montagem da sua exposição “Material 
Pop”, com curadoria de Hilda Frias. Mas não se deixem enganar. Sob o olhar atento de Ana 
Ferreira, colaboradora da Fundação Portuguesa das Comunicações e também responsável 
pela captação da imagem, edição e realização do Making of, foi registrado em vídeo e 
fotografia todo o processo de montagem da exposição do artista. O tempo extraido e 
adaptado para a sua projeção durante o evento ArtBanchel, vai desde o minuto 47:07 ao 
minuto 1:06, tempo que corresponde ao momento da perfomance de criação da peça Smile 
por Pedro Almeida, na Galeria Central da Fundação Portuguesa das Comunicações. 


