
 

Prémio Sonae Media Art 

 

Vencedor é anunciado amanhã, às 15:00, no MNAC

 

O vencedor da 2ª edição do 

dezembro, às 15:00, numa cerimónia no 

Chiado (MNAC-MC). 

 

Resultado de uma parceria entre a Sonae e o MNAC

galardões atribuídos no domínio da arte contemporânea em Portugal.

residentes no país que utilizem meios digitais e eletrónicos, nas áreas de vídeo arte

sonoros, exploração do virtual e da interatividade

 

O artista galardoado vai ser eleito entre os

obra "Memorial Feed”, André

Rodrigo Gomes com “Estivador de Imagens” e Sofia Caetano com “GOD”.

integram uma exposição patente no MNAC de 23 de novembro de 2017 a 1 de abril de 2018.

 

A Sonae é mecenas do MNAC

regular, o protocolo firmado

artísticas através do projeto

dedicado à inovação artística,

 

Na cerimónia de amanhã participa o diretor

bem como representantes do grupo Sonae e do Ministério da Cultura.

Rua Serpa Pinto. 

 
Biografias dos 5 finalistas: 

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/pt/programacao/texto/480

 

Lisboa, 5 de dezembro de 2017 

 

Maria do Céu Novais 
Assessoria de Imprensa 

Direção-Geral do Património Cultural / DGPC

Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA 

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto)

Email: ceunovais@dgpc.pt 

 

 

Nota de Imprensa 

 
Prémio Sonae Media Art (2ª edição) 

Vencedor é anunciado amanhã, às 15:00, no MNAC-Museu do Chiado

 

do Prémio Sonae Media Art vai ser anunciado amanhã, dia 6 de 

dezembro, às 15:00, numa cerimónia no Museu Nacional de Arte Contemporânea 

parceria entre a Sonae e o MNAC-MC, trata-se de um dos mais importantes 

galardões atribuídos no domínio da arte contemporânea em Portugal. Destina

utilizem meios digitais e eletrónicos, nas áreas de vídeo arte

exploração do virtual e da interatividade. 

ado vai ser eleito entre os 5 finalistas já selecionados: André Martins com a 

obra "Memorial Feed”, André Sier com “Wolfanddotcom”, Nuno Lacerda com “Samarra”, 

Rodrigo Gomes com “Estivador de Imagens” e Sofia Caetano com “GOD”.

integram uma exposição patente no MNAC de 23 de novembro de 2017 a 1 de abril de 2018.

ae é mecenas do MNAC- Museu do Chiado desde 2014. A par do apoio à programação 

regular, o protocolo firmado contempla, nomeadamente, a realização de 

artísticas através do projeto Sonae/MNAC Art Cycles e a atribuição deste Prémio

dedicado à inovação artística, no valor pecuniário de 40 mil euros. 

participa o diretor-geral adjunto do Património Cultural David Santos, 

bem como representantes do grupo Sonae e do Ministério da Cultura. A entrada faz

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/pt/programacao/texto/480 

 

Geral do Património Cultural / DGPC 

021 LISBOA - PORTUGAL 

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto) 

Museu do Chiado 

amanhã, dia 6 de 

Nacional de Arte Contemporânea - Museu do 

um dos mais importantes 

Destina-se a artistas 

utilizem meios digitais e eletrónicos, nas áreas de vídeo arte, projetos 

: André Martins com a 

Sier com “Wolfanddotcom”, Nuno Lacerda com “Samarra”, 

Rodrigo Gomes com “Estivador de Imagens” e Sofia Caetano com “GOD”. Estes trabalhos 

integram uma exposição patente no MNAC de 23 de novembro de 2017 a 1 de abril de 2018. 

A par do apoio à programação 

realização de três residências 

este Prémio bienal 

geral adjunto do Património Cultural David Santos, 

A entrada faz-se pela 


