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ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL E JOANA VASCONCELOS ASSINAM PROTOCOLO
PARA PROMOVER O TÊXTIL PORTUGUÊS POR VIA DA ARTE E CULTURA

A ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, representada pelo seu Presidente, Dr. Paulo Melo, e a artista plástica Joana Vasconcelos
celebraram hoje, dia 22 de Janeiro de 2019, numa cerimónia realizada em Lisboa, um protocolo de colaboração que formaliza o trabalho conjunto que já
vem sendo feito há cerca de um ano e que se pretende reforçar no futuro.

Dada a natureza do trabalho de Joana Vasconcelos e o cariz da ATP, no decurso de 2018 surgiu a oportunidade de a artista receber apoio a nível têxtil
para a produção de Egeria, obra site-specific da série Valquírias, apresentada no Museu Guggenheim Bilbao e vista por mais de 650 000 pessoas ao
largo de 5 meses de exposição. A recém-inaugurada Simone, também Valquíria, foi criada para o interior do incontornável Le Bon Marché Rive Gauche
em Paris, o mais antigo e reconhecido dos grandes armazéns do mundo. Maioritariamente realizada com têxteis portugueses, invade as vitrinas de rua e
funde-se com os produtos das marcas mais desejadas e luxuosas do planeta, fazendo-se destacar pelos sublimes e tecnologicamente evoluídos
materiais nacionais.

Um percurso artístico dinâmico e intenso faz de Joana Vasconcelos a artista portuguesa com maior visibilidade e reconhecimento internacional, cujo
trabalho e exposições tem vindo a servir a divulgação e expansão da cultura nacional.

Com um corpo de obra têxtil extenso, as peças de Joana Vasconcelos expressam amplamente o universo versátil, criativo e inovador que a indústria
têxtil assume a nível nacional. De igual modo, a ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal procura dar visibilidade à qualidade, design e
modernidade tecnológica que hoje caracteriza os têxteis produzidos em Portugal, cuja excelência os reputa como um dos mais avançados em todo o
mundo.

Como resultado, nasce assim um casamento prefeito entre Arte e Têxtil aproveitando sinergias que permitem e potenciam futuras colaborações, assim
como a exportação e crescimento económico do mercado de produção têxtil através da sua associação ao universo artístico e cultural.

Vila Nova de Famalicão, 22 de janeiro de 2019
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