*
Até ao dia 04 de Setembro o Centro de Congressos da Alfândega é a casa da exposição "BANKSY: GENIUS OR VANDAL?", depois de Lisboa,
chega a vez do Porto receber a exposição sobre o iconoclasta britânico que revolucionou a arte contemporânea e cuja identidade permanece uma incógnita.
A exposição concebe uma imersão no misterioso universo criado por Banksy e propõe uma viagem sem precedentes
através de mais de 70 obras originais cedidas por vários colecionadores privados internacionais.
BANKSY: Génio ou Vândalo?
Aproxima-nos do controverso universo artístico de um dos mais influentes criadores dos últimos anos, através de diferentes áreas temáticas e mais de 70 criações que incluem
obras originais, esculturas, instalações, vídeos e fotografias. As peças, provenientes de coleções particulares e com a colaboração da Lilley Fine Art / Galeria de Arte
Contemporânea, voltam a ser exibidas em Portugal.
Uma impressionante instalação audiovisual especialmente criada para esta exposição irá acolher os visitantes, revelando pistas sobre o misterioso artista, destacando as suas
peças mais importantes e enquadrando a sua carreira invulgar, não sem controvérsia. Entre as obras mais reconhecidas da exposição está a serigrafia original da série “Menina
com um balão”, semelhante à recentemente destruída pelo próprio artista em uma ação inédita na Sotheby 's, a leiloeira londrina.

* Caso pretenda bilhetes para outra data poderá indicar qual o dia e horário pretendido e efetuaremos reserva mediante disponibilidade.

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte e traz os teus familiares e amigos.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 30 DE MAIO

Crianças
dos 3 aos 12
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

Estudantes
e Seniores

ADULTO

5,50 € 10,50 € 13,00 €
12,00 € 14,50 €
7,50 € 12,50 € 15,00 €

Bilhete Família
(2 adultos+1criança)

Bilhete Família
(2 adultos+2 crianças)

28,00 €
29,50 €
30,00 €

33,00 €
34,50 €
35,00 €

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel.

PAGAMENTOS: (até à data limite das inscrições – 30 DE MAIO)
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

