APRESENTA:

LIMIAR DA TRILOGIA é uma exposição coletiva em 3 atos – 3 momentos expositivos –
de 21 de Março a 16 de Setembro, centrada na ideia de Limiar: o limiar social, o limiar
criativo, o limiar da perceção humana, todos eles presentes na relação do
indivíduo consigo mesmo ou com o outro. No confronto com as barreiras
mentais e sociais, este 'limiar compósito' apresenta-se como uma linha forte
e coerente, expressa no trabalho dos artistas do Manicómio, sinal
diferenciador do valor artístico e humano em presença.
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Manicómio brings together for the first time in Portugal and in a single space
devoted to contemporary art a significant show of works from this approach to the
arts. The next step in a trail formally undertaken in 2019, and one which here symbolically forks into three paths.

Traços Marginais #1 - #79

THRESHOLD OF THE TRILOGY is curated by Manicómio, a Portuguese creative space and art
gallery dedicated exclusively to artists who have or have had experience of mental illness.
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