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MausHábitos,boasprendas
MOSTRA k Feira de artesanato contemporâneo em exposição no espaço Maus Hábitos, na Baixa
do Porto, até depois de amanhã k Objectos de autor a preços acessíveis elaborados por 13 artistas
FERNANDO OLIVEIRA

h Sara Fernandes

rtesanato contemporâneo inserido
num espaço acolhedor e alternativo é a
proposta da mostra “Hábitos de
Natal”, a feira de artesanato
inaugurada, anteontem à noite,
no espaço de intervenção cultural Maus Hábitos, na Baixa do
Porto. Os projectos Metamorfose e Larapal.org são os organizadores deste evento, que dá
a conhecer as propostas de 13
artistas nacionais, vindos dos
mais diversos pontos do país e
reunidos no Porto até ao próximo domingo.
A mostra está enquadrada
por uma exposição de fotografia e pintura inaugurada no
início do mês. Daniel Pires, gerente do Maus Hábitos, explica que “uma coisa potencia a
outra e traz uma mais-valia ao
espaço, que é gratuito para
quem expõe e, em contrapartida, ganha em divulgação”,diz.
Lara, artesã e organizadora
da feira, confessa que o espaço
foi escolhido por “aceitar coi-

n

A

n

Sugestões

Cocoas de Vénus

Um nome diferente para as
bonecas feitas de meias de
pano, moldadas à mão.
Compotas, malas, roupas,
pregadeiras são apenas alguns dos artigos que aqui
se podem encontrar.
Os preços variam entre
os dois e os 30 euros.
n

Espaço Maus Hábitos oferece propostas irrepetíveis: não há duas prendas iguais

sas diferentes e não ter grandes
conotações”. Diz-se satisfeita
com o sucesso da abertura e
pensa já em realizar uma segunda edição no próximo ano.
Todas as peças são objectos
de autor, trabalhos personali-

zados e irrepetíveis, na medida
em que partem do trabalho manual e da imaginação de cada
um dos autores. Daniel cria pins
no momento, conforme os gostos do cliente, Dalila e Inês desenham e constroem bijutarias

várias, sem que um artigo se assemelhe ao outro, Ema está no
Porto pela primeira vez para
propor “caixinhas de surpresas” às crianças, Marisa fornece
kits de sobrevivência.
Estes “Hábitos” vão estar à

51% Lomografia

É a exposição de fotografia em
exibição. São 36 fotografias
de cinco fotógrafos, tiradas
ao acaso, de forma
imprevisível, com uma
máquina Lomo ( daí advém
o conceito de Lomografia) .

venda até ao próximo dia 11, na
Rua Passos Manuel, das 12.30
às 19 horas e das 21.30 à uma
hora. Na próxima semana, de
15 a 17, o espaço vai albergar
outra feira de artesanato de autor.

