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Artista Plástico Toy Boy lança Exposição “Urbanismo” 

A Fundação Arte e Cultura realiza a inédita exposição fotográfica “Urbanismo” do artista 

plástico Toy Boy. O cocktail de abertura decorre nesta Quinta-feira, 08 de Novembro às 18:30h 

na sua sede no Bairro das Ingombotas. 

Durante a mostra que ficará patente por um mês, Toy Boy apresentará dez obras, em fotografia 

impressa sobre tela, com a temática urbana de Luanda e de outras cidades do país. Os 

trabalhos reflectem o frenesi característico de cada localidade seja no centro ou no subúrbio de 

cada cidade, revelando a presença humana em meio às heranças históricas e as 

transformações constantes, que compõe a estrutura social urbana. 

A fotografia é o recurso utilizado por Toy Boy como fonte de captação da realidade sócio 

cultural que representa o povo seus hábitos e costumes. Irreverente e dono de uma expressão 

artística pouco usual, cujo conteúdo centra-se na no modus vivendi urbano. “Toy Boy chama a 

atenção por utilizar a arte popular para manifestar o seu engajamento social e convocar a 

sociedade para uma evolução positiva no que tocam valores como capacidade crítica e a 

solidariedade.” Afirma Cássia Ayres, Dir. Adjunta da Fundação Arte e Cultura. 

O acesso a exibição é aberto a todos até o dia 7 de Dezembro, na sede da Fundação na Rua 

D. Antónia Saldanha, 34 – 36, Ingombotas.  

Sobre Toy Boy  

Adalberto Ferreira, conhecido como Toy Boy tem 36 anos de idade, é angolano da província do Bié e há 

pelo menos 15 trabalha com cultura e arte. No início da sua carreira, Toy integrou um grupo de jovens 

artistas bailarinos, fotógrafos, designers no Elinga Teatro. Naquele importante celeiro de artistas e 

intelectuais, ele produziu suas primeiras instalações fotográficas, pintura e de cenografia. 

Convivendo intimamente com o ambiente urbano, o artista viveu quase toda a sua vida em zonas 

caóticas do centro e da periferia de Luanda, contando com mínimos recursos para sobreviver. Neste 

contexto, que a primeira vista pode ser uma limitação a uma carreira artística, Toy Boy aquilo que viria 

influenciar todas as suas obras: materiais descartados que chamamos, vulgarmente, de lixo que ele aliou 

a sua visão crítica sobre as questões sociais quotidianas. 

A vida daqueles que estão em habitações precárias situadas em bairros sem energia, água e 

saneamento, os dilemas da mulher na sociedade angolana, a criança e seus sonhos são temas que o 

artista traz em suas fotografias com o objectivo de ampliar as consciências para que as pessoas possam 

dar um novo rumo às suas vidas e a sociedade em que pertencem.  
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