Alexandra
Prieto
“Painting makes my
heart awake”
Mãe de gémeos, mulher dos sete ofícios, a artista plástica
e designer Alexandra Prieto, tem a sua assinatura nos mais
diversos projectos que se destacam pela criatividade e ousadia
do seu trabalho. Sonhadora, e de pés assentes na terra, vive
paixão em tudo o que faz, e é na arte que se sente como “peixe
na água”. Foi assim, de alma e coração, que aceitou “o desafio
de grande responsabilidade de dar nova vida a um espaço tão
emblemático e com tanto carisma da cidade de Lisboa – o novo
Maxime”
Alexandra Conde Prieto nasceu em 1977 e licenciou-se
em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa. Desde os 16 anos que expõe em diversas galerias
nacionais e internacionais e em Julho deste ano, viu o seu
trabalho ser reconhecido além atlântico numa exposição
em Nova Iorque.
Dedicada à arte nas suas mais variadas formas, na primeira
década da sua vida profissional trabalhou também como designer
gráfica e em 2010 cria a marca Art on Shoes, um conceito
original onde a artista associou o seu estilo artístico
a uma linha exclusiva de sapatos da sua autoria.

sobre o maxime hotel
Inspirada no ambiente burlesco dos anos 40, e nas personagens
recriadas que habitam o hotel, a artista transforma um espaço
onde a sensualidade realça a Lisboa boémia de outrora com a
irreverência da atualidade.
Na superfície de cada textura, traço e forma, aliando a pintura
(o mural ilustra as 5 personagens entre plumas, corpetes
e outros elementos), a escultura (no centro, uma boca sensual,
gigante, em folha de ouro) e instalação (em destaque,
a palavra Maxime em neon), Alexandra Prieto dá vida e perpetua
as estórias que dão alma a um palco que se quer ao ritmo
de cabaré.
Os 2 manequins da entrada, também da sua autoria, convidam
a quem passa e abrem portas como que em modo provocatório
anunciando e desvendando o conceito do hotel: Are you ready?
It’s showtime!

www.alexandraprieto.com
instagram:alexandraprietoart
facebook: Alexandra Prieto Artist
#alexandraprietoart
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