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Newsletter #2: 28 de Novembro a 5 de Dezembro de 2012
 
Eis a nossa segunda newsletter. O tempo passa e nós queremos dar por ele através do
espaço que usamos a nosso e/ ou a vosso bel-prazer: a galeria da Boavista. Contudo,
o relógio exterior acima da galeria está parado. Não dá horas. Nele os minutos não
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passam. Segundos são medidas de tempo para si,  casca vermelha férrea atractiva,
estapafúrdia. Não sendo por falta de corda ou de pilhas, muito menos de energia, a
sua paragem atesta a nossa desconfiguração temporal e espacial.
Ainda assim,  e  já  com uma semana de co-existência e  de partilha de momentos,
gestos, acções e discursos performativos - não esquecendo alguns copos de plástico
servidos  em  riste  com  líquidos  variados,  e  respectivas  ressonâncias  opinativas
escutadas  em  tempo  real,  quer  dizer  à  chegada,  durante  e  logo  a  seguir  à  sua
recepção e, por outro lado, pelas propostas recebidas, importa reiterar que somos um
espaço aberto em que a circulação é pautada pelo livre trânsito, qual via verde, tanto
para  o(s)  público(s)  –  nas  suas  idiossincrasias  -  como  para  a(s)  pessoa(s)  que
apresenta(m) trabalho – nas suas possibilidades imprevistas. Isto, para que seja claro,
Circular faz(-nos) falta.
Com o Demimonde em auto-aprendizagem e prática contínua, vimos por este meio
solicitar a presença de todas as pessoas interessadas em estar, compondo, fazendo,
construindo,  etc.  etc.connosco  neste  evento/  acontecimento/  encontro  –  podem
chamar-lhe o que quiserem no final.
Num momento de intersecção comunitária, sem causas compensatórias, gostaríamos
de fazer um apelo aos  videastas-montadores,  fotógrafos  e  sonoplastas  para que se
juntem a  nós,  num regime  de  auto-suficiência  a  fim de  registarem o  que  está  a
acontecer, mas também para criarem imagens novas. Ora bolas! Há espaço! Vamos
usá-lo!  O  objectivo  desta  convocatória  é  a  da  criação  de  um  espólio  memorial
proveniente do que por aqui se faz. Há coisas que são precisas de ser vistas mais tarde
por todos nós. Memorabilia!
Para  além  disso,  esta  semana  apresentaremos  o  blog,  onde  poderão  seguir  a
programação  e  respectivo  alinhamento  das  actividades  a  decorrer,  assim  como a
indicação de quem as apresenta.
Afinal, o que é que se está a passar?
A pergunta é comum e recíproca.  Por isso,  vamos responder.  ORA BOLAS! HÁ
ESPAÇO. VAMOS USÁ-LO. Tal como o título indica, quer dizer enuncia, é uma
espécie de contexto que promove cruzamentos de pessoas organizadas em colectivos
ou  (des)organizadas  individualmente.  Abrimos  o  espaço  disponível  a  uns,  mas
também aos outros.
Por outro lado, e para além de mostrar o que acontece ou o que aconteceu, o blog
também terá a função de endereçar convites que apelam ao envio de propostas, à
concretização  de  colaborações,  ao  agendamento  pertinente  de  pesquisas,  ao
lançamento de desafios, à vivência de experiências, etc., contribuindo para a criação
do inesperado.
Nessa  esteira,  prestem  atenção  aos  comunicados  de  Ana  Bigotte  Vieira,  ou  do
Cláudio da Silva e ainda às chamadas à participação nas pesquisas de Márcia Lança e
Vânia Rovisco. (cf. blog)
Em seguida a segunda semana no DEMIMONDE na Galeria da Boavista, venham é
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nosso.

As instalações e videos são expostos nos horários dos eventos ao vivos
 
NOVEMBRO
28 a 30 Nov. , Gui Garrido & Magdalena Chowaniec "Butt - the first family"
28 Nov. a 4 Dez, Isabel Lucena "Margem"
29 Nov. das 19h às 21h Vânia Rovisco e Marcus Rovisco “ Between After Hours”
30 Nov. das 17h às 19h, Bruno Caracol - “TINA “
30 Nov, 1 e 2 Dez Ana B. - Staircase s#1
 
DEZEMBRO
1 Dez 15h às 18h, Empresa de Limpeza “ #2 - Vive um crocodilo na minha
banheira!”
1 e 2 Dez,16h às 18h, Bruno Caracol “ TINA”
1 Dez 18h30 às 19h30, Elsa Aleluia / Vania Rovisco / Tanja Simic Queiroz
“Fonction Operatoire”
1 a 3 Dez “Bird eye View” de Ana Trincão - video
3 Dez, 17h30 - 20h “Bird eye View” de Ana Trincão - video 
1 a 3 Dez, Interferências -  Montra
2  Dez, 18h - 20h , António Pedro Lopes

Para mais informação visitem o nosso blog: 
http://demimonde.weebly.com
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28 a 30 Novembro 
"Butt - the first family" de Gui Garrido & Magdalena Chowaniec
Uma pesquisa fotográfica sobre uma familia de rabos, nem mais, nem menos.
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28 Novembro a 4 Dezembro
“Margem” de Isabel Lucena
Margem" são obras  de Isabel Lucena feitas a partir da sobra de materiais do seu trabalho no campo do design
gráfico. As peças têm dimensões diversas e resultam do corte, reagrupamento e colagem de maquetas, testes de
impressão, amostras de papel e material diverso recolhido para a sua prática enquanto designer. Materiais Diversos,
2012

29 Novembro das 19h - 21h
“ Between After Hours” de Vânia Rovisco e Marcus Rovisco
Vânia  Rovisco  e  Marcus  Rovisco  convidam Sofia  Neves  e  Tanja  Simic  Queiroz.  Este  encontro  de  ambience
performance de ficção sonora, inspirado no romance "Victims" de Travis Jeppsen, estava inicialmente previsto para
acontecer na madrugada do passado domingo, entre as 3h e 6h, naquelas horas entre o Bairro fechar e o Cais do
Sodré abrir na Galeria da Boavista.  Devido à chuva torrencial  não aconteceu, e devido à nossa vontade de o
partilhar acontece agora. 

30 Novembro das 17h às 19h “Tina” de Bruno Caracol Um barco insuflável cheio de água quente, rodeado
por cadeiras. Para quem quiser descalçar os sapatos, relaxar os pés e conversar. 
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30 Novembro 1e 2 Dezembro
“Staircase s#1” de Ana B. (video)
Uma mulher sobe e desce as escadas de um prédio.
Os seus movimentos são os seus afetos. O corpo a sua memória.
A rotina que se faz e se necessita. Não se pensa. É uma dor escondida.
E a luxúria do quotidiano.

1 Dezembro das 15h-18h
“ #2 - Vive um crocodilo na minha banheira...” da Empresa de Limpeza
Agora é: encontro com a Empresa de Limpeza na Galeria da Boa Vista. É isto!
Encontro in progress, people and site specific.
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1 Dezembro das 18h30 às 19h
“Fonction Operatoire” de  Elsa Aleluia, Vânia Rovisco e Tanja Simic Queiroz
As  sonoridades  planeiam  sobre  a  musica  clássica,  com  a  cantora  de  ópera  Tanja  Simic  Queiroz  e  com  a
instrumentalização  performativa  de  Vânia  Rovisco.  Um  projecto  de  raiz  performativa  musical  no  qual  três
mulheres, nem sempre em conjunto, compõem com elementos musicais que não constituem o seu output criativo
usual. 

 
1 a 3 de Dezembro
“Bird Eye View” de Ana Trincão 
”Bird Eye View” apresenta “mais uma” perspectiva da obra Crystal que realizei em 2011. Nesta instalação, em
vídeo, o foco é a construção gráfica de um desenho que é também o score coreográfico da peça.
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Apresentação de Interferencias-  EL LIBRO INTERFERENCIAS THE BOOK
 
Durante Interferencias 2010, uma plataforma artística internacional que reuniu 26 artistas no México, decidimos
documentar o processo de colaboração e os resultados da pesquisa desenvolvida durante o encontro.
Politicidade na performance, acção e contexto, auto –organização, estratégias de colaboração artística e
metodologias e práticas da performance são as questões principais do livro, escrito em conjunto pelos 26
participantes.
+ info:http://interferencias.info/interferencias-book/  http://issuu.com/canteslp/docs/interferenciasellibro
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2 Dezembro das 18h - 20h
Jogo das Perguntas, uma proposta de António Pedro Lopes
REGRAS: Um grupo de pessoas está em círculo sentados e só pode falar através de perguntas; cada pergunta tem
um enunciado relativamente fixo, ou seja, todas as perguntas carregam pelo menos duas informações que se tornam
regra; o jogo tem a duração de 120 minutos. O tema de jogo será decidido no início do Jogo.O Jogo das Perguntas
cria um tempo partilhado privilegiado de reflexão, imaginação e escuta uns dos outros. POR FAVOR tragam
papel e caneta!  António Pedro Lopes joga o Jogo das Perguntas desde Agosto de 2002. A primeira vez que jogou
o Jogo das Perguntas foi em Agosto no Instituto OMEGA, Rhinebeck, Nova Iorque com mais 5 pessoas, a última
vez fê-lo a 4 de Novembro de 2012, durante a CELEBRAÇÃO na Culturgest com mais 15 pessoas. Em 2009,
jogou o Jogo das Perguntas com mais de 100 pessoas em Oaxaca no México.
 

Quem é quem por ordem de aparição:

Isabel  Lucena  nasceu  em Lisboa  em 1982.  Em 2008  obteu  o  Mestrado  em Design  de  Comunicação  pelo
Sandberg Institute, o programa de Mestrados da Rietveld Academy, em Amsterdão, na Holanda, país onde viveu
quatro  anos.  Trabalhou  no  estudio  Thonik  e  como  designer  independente  para  várias  instituições  culturais
Holandesas como o Stedelijk Museum e o NIMK - Dutch Institute of Media Art. Actualmente trabalha em Lisboa
e desenvolve projectos principalmente nas áreas de design editorial e concepção de identidades visuais.
Blog e Website: isabellucena.tumblr.com www.isabellucena.com
Vânia Rovisco, concluíu o curso de Dança Contemporânea para intérpretes do Fórum Dança.. Entre 2001 –
2007 esteve integrada na companhia de Meg Stuart/Damaged Goods. Entre 2005 e finais de 2011 residiu em
Berlim. Faz direção de movimento. Apartir de 2007 iniciou o seu percurso individual nomeadamente em galerias de
arte Co-fundadora da rede e plataforma artística Aktuelle Architektur der Kultur, AADK como do Demimonde.
Em 2012 foi convidada para ser membro do Internacional Counsil of Dance CID-UNESCO.
Blog: http://vaniarovisco.wordpress.com/   Website:http://www.aadk.org/
Marcus  Rovisco,  trabalha  na  captação  e  projecção  de  som  para  cinema,  séries  de  TV  e  documentários.
Trabalhou como operador de boomer no filme "A vida interior de Martin Frost", de Paul Auster. Foi diretor de som
de várias curtas-metragens: O "Destino do Sr. Sousa", entre outros e colaborou em eventos como Nokia Live e
Wami Redbull . É baixista da banda de rock Badlovers & Iberika Hyteria, 2º álbum Sadik Market. Criou a banda
sonora da peça "A Song Down Under", de Sam Louwyck e V. Rovisco, e da curta-metragem Boy meets Girl. Foi
convidado pelo AADK para colaborar na instalação ao vivo "White Noise" apresentada na Galeria ZDB.

Newsletter #2 Ora bolas, há espaço, vamos usá-lo - 28 ... about:blank

9 of 11 11/29/12 1:52 AM



 Bruno Caracol vive em Lisboa. Entre 2009 e 2011 colaborou na produção da residência artística Capacete, no
Rio de  Janeiro.  Neste  período,  participou do encontro  V:E:R,  na  Terra  Una,  Minas  Gerais,  do  programa de
exposições do CCSP, em São Paulo e junto com Maria Moreira e Marcelo Wasem, organizou o ciclo Jogos de
Escuta, sobre/com vários coletivos de artistas do Rio de Janeiro. Nos últimos anos viveu em Buenos Aires, Granada
e Mem-Martins.
Ana B. e Vanda Franco  são amigas e  iniciaram um trabalho experimental  em vídeo em 2009.  O trabalho
desenvolvido é essencialmente intuitivo e é inspirado em múltiplas coisas, da banalidade imediata, à literatura ou
outras artes. O trabalho assume o seu carácter experimental na forma mais literal: a rudeza e escassez da técnica, a
liberdade total de pensamento.

A Empresa de Limpeza  não é uma empresa de limpeza mas a Empresa de Limpeza. Querem saber mais?
http://empresadelimpeza.wordpress.com/author/emprezadelimpeza/

Ana Trincão  (Almada 1981).  Vive entre Lisboa e Berlim. Completou em Março de 2012 o mestrado “Solo,
Dance, Authorship” pela Universidade UDK / HZT em Berlim  e é licenciada em Artes Visuais pela ESAD C.R.
Frequentou o Curso de Pesquisa e Investigação Coreográfica do Fórum de Dança no Porto (2005/2006).  Desde
2007 desenvolve projectos que cruzam a dança e as artes visuais: "Sem titulo até hoje" (2007), Voo à escala de um
território (2008) "Sem titulo com papel" (2010) "Aletheia" (2010) e Crystal (2011). As suas obras foram apresentados
em Portugal, Espanha, Alemanha e México.
INTERFERENCIAS é uma comunidade artística. Formou-se em 2010 no México. Actualmente reúne 25 artistas
e cerca de 10 agentes culturais da América do Norte, Central e Latina, Europa e Ásia. INTERFERENCIAS é
movida pela experimentação, sem liderança e apostando nasua própria lógica. Nasceu do interesse em mostrar um
panorama composto por diferentes motivações e formas de pensamento gerados através da dança e coreografia.
Distanciando-se  de formalismos e  técnicas  mais  tradicionais,  investiga outras  maneiras  de se  relacionar com o
corpo,  tempo,  espaço,  espectador,  através  do  questionamento  das  fronteiras  conceptuais  e  formais  das  artes
performativas em geral.
António Pedro Lopes  é performer e autor de espectáculos. Vive entre Lisboa e o Rio de Janeiro e trabalha
internacionalmente. Dirige em Lisboa desde 2010 a associação ONE LIFE STAND, e em 2013 é intérprete da
Sala de Maravilhas de Gustavo Ciríaco, no Rio de Janeiro.
 
_____________________________________________________________

ORA BOLAS, HÁ ESPAÇO, VAMOS USÁ-LO.
Rua da Boavista, n50, Lisboa
odemimonde@gmail.com
http://demimonde.weebly.com
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