A ATALAIA com a Câmara Municipal de Ourique e os parceiros
estratégicos, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, comunicaram a 1 de janeiro de 2014 a abertura de candidaturas, a nível
internacional, para um espaço de encontro em que criadores e
estudantes das artes contemporâneas performativas (dança, teatro, performance, música, artes plásticas e multimédia) apresentassem projetos de exploração dentro das artes performativas.

Os projetos foram desenvolvidos entre 1 de maio e 30 de setembro
de 2014.
Pretendeu-se que os períodos de residências de criação fossem
espaços de convivência e intercâmbio de conhecimentos e ideias
com outros agentes culturais e comunidades (enquanto fatores
integrantes da atualidade artística).
Entre 1 e 13 de outubro de 2014 e durante o período de residência,
os criadores tiveram a oportunidade de apresentar publicamente o
trabalho desenvolvido.
O debate e a reflexão sobre a situação atual da Arte Contemporânea, o proporcionar de um espaço de encontro e intercâmbio entre
experiências, ideias e diferentes formas de trabalhar, são alguns dos
pressupostos de todo o processo do projeto Artes Performativas
(Residências de Criação).
Os participantes visitaram as principais infraestruturas do território – Ourique, Grandaços, Panóias e Castro Verde – usáveis para
o desenvolvimento dos seus projetos. As apresentações públicas e
as oficinas realizadas aconteceram, quer em espaços convencionais
(Biblioteca Municipal Jorge Sampaio, Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão, Centro de Convívio de Ourique, Centro Cultural de Grandaços e Centro Cultural de Panóias), quer em espaços
não convencionais, fechados (Antiga Cadeia de Ourique), ou ao ar
livre (Praça do Município/Travessa da Palha em Castro Verde, pátio
do Tribunal de Ourique, Praça D. Diniz, pátio da Igreja Matriz de
Ourique e Praça da Rua do Lagar em Panóias).

Entre as mais de 80 propostas recebidas, da Europa, América do
Norte, América do Sul e Ásia, foram escolhidas para os períodos de
residência de criação, as seguintes:
Antony Rayzhekov/Katharina Koeller, l0VE (Bulgária)/(Áustria)
Christian Olsen, Rethinking Abandoned Pianos (Canadá)
Giuliano Obici, Laptop Coral (Brasil)
Hyungwoo Kwon (Wooguru), Free (Coreia do Sul)
Joana von Mayer Trindade/Bruno Senune, Nameless Natures (Portugal)
Luanna Jimenes, Encarnado (Brasil)
Židrija Janušaité, Life Consists of these Little Touches of Solitude (Lituânia)
+
Ana Rita Teodoro, MelTe (Portugal) (Projeto Convidado)
Os projetos selecionados, de experimentação-investigação dentro
das artes performativas, demostraram uma boa relação entre conceptualização e execução, praticabilidade técnica e artística, e, de
uma forma criativa, uma ação pertinente e estimulante com a comunidade local.
Estes projetos beneficiaram de uma bolsa de apoio atribuída
pela Câmara Municipal de Ourique (a alimentação e alojamento, em
Ourique) e da disponibilização de meios técnicos e logísticos, bem
como do acompanhamento no contacto com as infraestruturas/
comunidade do território – Ourique, Grandaços, Panóias e Castro
Verde.
Assegurou-se, também, a comunicação e a edição dos materiais de
divulgação. Como parceiros nos media contaram-se a rádio Antena
2 e o jornal Diário do Alentejo.
Editou-se, em papel, um cartaz A2 (300 exemplares) e um jornal/
programa/guia (300 exemplares) divulgando as apresentações públicas finais dos projetos, para além da divulgação nacional e interna-

cional feita através de sítios na internet de referência para as artes
performativas, ou através de correio eletrónico.
Em linhas gerais, cumpriu-se o que havia sido proposto. Tanto os artistas, como a equipa de produção, ou a comunidade em geral, manifestaram-se positivamente e houve uma significativa adesão, quer
às oficinas ministradas pelos artistas durante os seus períodos de
residência, quer às apresentações finais dos projetos produzidos.
Foram apresentados 8 projetos em Ourique, Panóias, Grandaços e
Castro Verde, num total de 10 apresentações públicas, entre 1 e 13
de Outubro. Acolheram-se 11 artistas em residência, foram ministradas 3 oficinas, duas de dança e uma de música/mutimédia, cada uma
em sessões ao longo de vários dias. A média de espectadores foi de
70 por apresentação.
Foi possível trazer outras visões artísticas a esta região do Alentejo,
visões que apesar de novas, de diferentes, não foram apresentadas
de um modo frio, ou seja, não estavam desconectadas desta realidade, pois o facto de o artista produzir aqui o seu projeto e de aqui
viver durante um período, impregna sempre o seu processo criativo.
O artista vive e trabalha na/com a comunidade local.
Por outro lado, as oficinas ministradas pelos artistas e oferecidas à
comunidade possibilitaram um contacto real com a visão e o processo de criação do artista.
Em resumo, para além dos objetivos de base deste projeto - a educação pelas artes; o apoio e divulgação de artistas emergentes, portugueses e estrangeiros das artes performativas; a criação de públicos para a cultura contemporânea - procurou-se revalorizar vários
espaços/locais inativos em termos culturais, envolver a comunidade
na criação artística, assim como, estimular a comunidade para essa
vivência coletiva, precisamente da comunidade (o desenvolvimento
do sentido de comunidade, de solidariedade, de tolerância, de reciprocidade) e o enriquecimento artístico e multicultural de todos os
intervenientes.

Os projetos criados e desenvolvidos, entre 1 de maio e 30 de
setembro, nas residências de criação que decorreram em Ourique
e Castro Verde, foram apresentados nas duas primeiras semanas de
Outubro, dando a conhecer ao público e aos criadores os principais
espaços do território – Ourique, Grandaços, Panóias e Castro Verde
– utilizáveis para apresentações dentro das artes performativas (dança, teatro, performance, música, artes plásticas e multimédia), assim
como espaços não convencionais. Todas as apresentações foram de
entrada livre e abertas a qualquer público. Seguidamente, apresenta-se cada uma das propostas artísticas desenvolvidas e tornadas
públicas.

A performance MelTe, de Ana Rita Teodoro — no percurso entre a
Basílica Real (Praça do Município) e a Travessa da Palha — foi mais
uma vez o resultado do trabalho desenvolvido pela criadora junto/
apoiado pela comunidade que vive, transita e circula, nesse percurso,
ao longo da residência de criação que fez em Castro Verde, nas semanas que antecedem esta apresentação.
Um corpo escorre rua abaixo, num encontro íntimo com o chão.
MelTe estuda a possibilidade do corpo humano escorrer. Amasso
a anatomia, incorporo matérias que escorrem: água, resina, mel… Investigo um corpo com um potencial de adaptação vasto. Só recriando se pode adaptar, só mudando a matéria do encontro, um superfície dura pode tornar-se macia. MelTe dá visibilidade ao abjecto e ao
aprazível do lugar. A geografia faz o corpo escorrer, sem organização
mas numa direção muito clara, num movimento sem princípio sem
fim. \Ana Rita Teodoro\

Life Consists of these Little Touches of Solitude, de Židrija Janušaité,
reflete sobre momentos, eventos das nossas vidas, em que sentimos
que aquilo que nos acontece não pode ser partilhado. Momentos
que são como pequenos sentimentos de solidão, por vezes dolorosos, outras alegres, outras vezes quase insensíveis.
Normalmente realizo/apresento as minhas performances várias vezes. Porquê? Isto permite-nos experiências mais profundas, partilhar
com os outros a serenidade mental, manter-nos juntos a nós próprios. Já realizei esta performance quatro vezes, mas quero continuar, em diferentes lugares, com pessoas diferentes, a quem eu peço
ajuda na realização desta ação. \Židrija Janušaité\

Free, de Wooguru explora uma certa fronteira, ou a ausência
de fronteiras entre dançar e desenhar. Ser livre é o mais profundo
desejo de todos os tipos de criaturas.
Dedico por completo a minha vida à procura da liberdade, de ser
livre, de conseguir chegar à verdadeira individualidade. Liberdade é
viver com uma única razão: a de ser. \Hyungwoo Kwon (Wooguru)\
O ferro representa os meus sentimentos e gostos de uma forma
completamente concisa. As propriedades do ferro e o que ele nos
traz de frio, agudo, aguçado, forte, sólido, pesado. Estes adjetivos
descrevem a minha dança. \Hyungwoo Kwon (Wooguru)\

l0VE, de Antony Rayzhekov e Katharina Koeller, procura dar corpo à
invisível e sensível conexão que existe entre duas pessoas através do
som e da presença, num espaço público caracterizado e ampliado
pela intervenção da audiência.
Vivemos na era do crescimento das tecnologias digitais e do seu
rápido impacto e grande disseminação na nossa vida diária, cultura e
economia. Juntamente com os benefícios trazidos pela tecnologia, há
tópicos que devem ser tratados de um modo crítico, como a vigilância, a privacidade, entre outros. Nós usamos a nossa prática artística
para debater e questionar estes assuntos através da criação de uma
plataforma aberta, interligando teatro contemporâneo, música contemporânea e arte digital.
Com a nossa experiência profissional interdisciplinar em teatro,
música, performance e artes digitais queremos explorar as fronteiras
da música contemporânea, no contexto do som biometricamente
gerado, do teatro/performance e da arte participativa, como uma
pesquisa sobre as resposta e as perceções da audiência. /Antony
Rayzekov/Katherina Koeller/

Laptop Coral, de Giuliano Obici explora o computador pessoal como
um instrumento que combina diferentes media (gravando, transmitindo, editando), através da criação de uma plataforma interativa,
desenvolvida conjuntamente com participantes não profissionais
e apresentada publicamente.
Performance audiovisual para laptop em rede local (LAN). Usando
dispositivos integrados no computador (placa de som, vídeo e placa
de rede), Laptop Coral explora o computador pessoal como um
performer-simulacrum baseado na noção de que o computador é
um meta-media, um meta-instrumento que combina diferentes medias e programas, capaz de realizar operações como um estúdio audiovisual de transmissão ao vivo, gravando, transmitindo, sampleando, editando, mixando, sintetizando som e imagem, em tempo real.
A performance Laptop Coral envolverá a colaboração de pessoas
que poderão se juntar à performance-ação. Para isso, será oferecido
um workshop onde serão ensinadas e mostradas as técnicas utilizadas para a criação da plataforma interativa. /Giuliano Obici/

Encarnado, de Luanna Jimenes parte do encontro com pessoas e
lugares em Lisboa e Ourique questionando o mito de origem do
Brasil.
Aproximando-me de Ourique em presença desperta, com olhos
e corpo, conversas com pessoas e lugares, pude visitar paisagens e
narrativas. Na duração destes três meses em mergulho sem hesitar,
acreditando na potência do encontrar, pude acessar tempos seculares de um Portugal muito antigo. [...]
Encarnado surgiu de questões que me assolavam o pensamento
e o espírito no difícil ano de 2012 vivendo e trabalhando em São
Paulo – Porque o Brasil é um país feito da completa diversidade de
pessoas, sem um mito de origem que dê conta de explicar como
chegamos aqui e convivemos com uma exclusão social atroz e violenta? Porque somos alegres e cultivamos o espírito da festa se vivemos
numa sociedade desastrosa mergulhados numa política ineficiente?
Como chegamos nessa situação?
[...] Por ora, exponho meus contornos brasileiros com sangue indígena, o apelo em aflição do peso da cruz cristã na pele vermelha dos
meus antepassados e o desejo de inventar no meu país, de tristeza festiva, uma forma de vida enraizada na potência do encontro ancestral.
/Luanna Jimenes/

Rethinking Abandoned Pianos, de Christian Olsen explora os sons de
pianos abandonados ou esquecidos, bem como as histórias e memórias dos seus donos. Trata-se da descoberta de uma narrativa através
da música, de episódios esquecidos, de canções e de sons destes
instrumentos e das comunidades onde se encontram.
O centro deste projeto é repensar a particular riqueza e complexidade destes instrumentos, de alguma forma abandonados, assim
como as suas histórias/estórias, culminando numa composição que
será apresentada ao vivo. É composta, quer por música feita com os
pianos locais (gravada e trabalhada usando o computador), quer por
algum material tocado ao vivo (usando um sampler e alguns instrumentos locais). /Christian Olsen/

Nameless Natures, de Joana von Mayer Trindade e Bruno Senune,
e com a colaboração visual e cenográfica de Ana Trincão, quer ser
capaz de questionar a investigação em fotografia e em composição.
Conjuntamente, separadamente, como uma operação de condensação do mundo.
Para me acompanhar nesta nova fase de Nameless Natures, e em residência na Atalaia, convidei o performer Bruno Senune, que conheci
no contexto da companhia ballet contemporâneo do norte. Pretendo trabalhar num espírito de colaboração e co-criação, e nesse
sentido Bruno Senune é a escolha acertada, uma vez que, enquanto
performer, tem uma presença complexa e inteligente e tem vindo
a afirmar o seu trabalho enquanto intérprete de uma forma muito
consistente.
[...] O objetivo último será constituir um díptico (versão feminina/
versão masculina) que possa ser apresentado conjuntamente e que
reflita questões de identidade, género, de uma forma não explícita e
intrigante. Conceitos como infinidade de corpos, desfiguração, posturas /imposturas e voz serão reforçados e detalhadamente pesquisados e questionados através deste díptico.
A seleção para residência de criação e o apoio por parte da Associação
ATALAIA permitiu-me continuar a desenvolver este projeto (versão
masculina) [...] e, paralelamente, envolver a comunidade circundante
[...] no mesmo, através do desenvolvimento de um workshop que
abordou as questões implícitas ao processo de criação em formato
de atelier de experimentação. /Joana von Mayer Trindade/
PÁGINAS (46-48) ﹇ Documentação fotográfica da apresentação de Joana von Mayer Trindade,
Namelless Natures, Ourique. Duração aproximada 00h30m. Créditos fotográficos: Ana Nobre

