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40 ANOS
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BEM-VINDO
À XX BIENAL
INTERNACIONAL
DE ARTE DE
CERVEIRA!
PARTICIPE
E DIVIRTA-SE!
WELCOME
TO THE XX CERVEIRA
INTERNATIONAL ART
BIENNIAL!
COME JOIN US
AND HAVE FUN!

Artes plásticas tradicionais e artes digitais o discurso
da (des)ordem é o tema da XX Bienal Internacional de
Arte de Cerveira, que decorre de 10 de agosto a 23 de
setembro, em Vila Nova de Cerveira, para apresentar
mais de 400 artistas, de mais de 30 países, a apresentarem mais de 600 obras de arte!
Paralelamente, decorrerá a exposição “pregrinACTION-uma cartografia da Pós Saudade”, no espaço da Galeria
Municipal Cine Teatro João Verde, em Monção, que inaugurou a 29 de julho e a exposição “XX Artistas na Casa”
que acontecerá na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, em Alfandega da Fé, a inaugurar no dia 18 de agosto.
Passadas quatro décadas, a Bienal Internacional de
Arte de Cerveira, aquela que é a bienal de arte mais antiga do país e da Península Ibérica apresenta a vigésima
edição. Nesta XX Bienal mostra-se a atividade e o dinamismo, dando continuidade na modernidade. Sempre na
senda dos principais acontecimentos ao nível das artes
plásticas no nosso país, a Bienal Internacional de Arte de
Cerveira procura inovar e estar em permanente atualização como evento de referência para a cultura artística
nacional e internacional.
Fundação Bienal de Arte de Cerveira
Julho de 2018

traditional
visual arts
and digital arts
the speech
of ( dis)order

Traditional visuals arts and digital arts, the speech of
(dis)order is the theme of the 20th Cerveira International Art Biennial, which runs from 10th August to 23rd
September, in Vila Nova de Cerveira, to present more
than 400 artists, from more than 30 countries, which will be presenting more than 600 works of art! At
the same time, the exhibition “pregrinACTION - A cartography of after lounging” will take place at the Municipal Gallery Movie Theatre João Verde, in Monção, which
inaugurated on the 29th July and the exhibition “XX Artists in the House” will be held at the Casa da Cultura
Mestre José Rodrigues, in Alfandega da Fé, to be inaugurated on the 18th August. After four decades, the Cerveira International Art Biennial, the oldest art biennial in the
country and the Iberian Peninsula presents its twentieth edition. In this XX Biennial, activity and dynamism will
be shown, giving continuity in modernity. Established as
one of the main events of visual arts in our country, the
Cerveira International Art Biennial seeks to innovate and
stay updated as an event of reference for artistic culture at national and international level.
Cerveira Biennial Art Foundation
July, 2018

XX BIENAL

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
EXHIBITION SPACES

INAUGURAÇÃO CONVENTO S PAYO
COLETIVO ALMANJARRA
OPENING
ALMANJARRA COLLECTIVE

VILA NOVA DE CERVEIRA

Homenagem a Cruzeiro Seixas
Concurso Internacional e
Artistas Convidados
Projetos Curatoriais
Instituições de Ensino Superior
Residências Artísticas
Conferências e Debates
Ateliers e Workshops
Visitas Guiadas
Espetáculos
Tribute to Cruzeiro Seixas
International Competition
and Invited Artists
Curatorial Projects
Higher Education Institutions
Performances
Artist in Residencies
Conferences and Debates
Ateliers and Workshops
Guided Tours
Shows

info.:.
POSTOS DE VENDA DE BILHETES

FÓRUM CULTURAL DE CERVEIRA;
LIT - LOJA INTERATIVA DE TURISMO
DE VILA NOVA DE CERVEIRA;
ESPAÇO EXPOSITIVO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE
CERVEIRA
bilhete normal 3€
(desconto de 50% com cartão
jovem, de estudante, pessoas com
mobilidade reduzida e seniores com
mais de 65 anos)
entrada nos espaços expositivos
autorizada mediante apresentação
de bilhete
POINTS OF SALE
CERVEIRA CULTURAL FORUM;
ITS–INTERACTIVE TOURISM STORE;
PUBLIC LIBRARY EXHIBITION SPACE
normal ticket 3€
(50% discount with “cartão jovem”
(youth card), student card, people
with reduced mobility or elderly
people with more than 65 years old)
exhibition spaces granted entry
through ticket presentation
—
os naturais e residentes
em Vila Nova de Cerveira
encontram-se isentos
de pagamento assim como
crianças até aos 12 anos
entry is free of charge for people
born and resident in Vila Nova de
Cerveira and for children under 12
years old

MAGIC BOX

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
14H30\22H30
sábados, domingos e feriados

10 august to 23 september
2018
entry allowed through ticket
presentation

10H30\22H30

CERVEIRA CASTLE
10 august to 23 september
2018
entry allowed through ticket
presentation

FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
10 de agosto a 23 de setembro
2018
entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

schedule
opens every day
monday to friday
14H30\22H30
saturday, sunday and holidays
10H30\22H30

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
14H30\22H30
sábados, domingos e feriados
10H30\22H30
telefone 00351 251 794 633
geral@bienaldecerveira.pt

entry allowed through ticket
presentation

schedule
opens every day
monday to friday
14H30\22H30
saturday, sunday and holidays
10H30\22H30
phone number 00351 251 794 633
geral@bienaldecerveira.pt

10 de agosto a 23 de setembro
2018
entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

FACTORY VNC

DOOR XIII

PUBLIC LIBRARY

10 august to 23 september
2018

CONVENTO DE S. PAYO

schedule
opens every day
monday to friday
14H30\22H30
saturday, sunday and holidays
10H30\22H30

entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

11 de agosto a 23 de setembro
2018

schedule
opens from tuesday to saturday
10H00-13H00\14H00-18H00
phone number (00351) 251 094 447
portatreze@gmail.com

COLETIVO ALMANJARRA
INAUGURAÇÃO 11 AGOSTO
DUO CLARINETES
LUIS GREGO\GASPAR LIMA

“VIEWS OF THE BLUES”, GORDON LEWIS
“UNA VOCE POCO FA”, ROSSINI
ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
14H30\22H30
sábados, domingos e feriados
10H30\22H30

horário
aberto de terça-feira a domingo
10H00-12H30\14H00-18H00
monte san paio
4920-070 vila nova de cerveira
telemóvel (00351) 935 484 030
conventosanpayo@gmail.com

SAN PAYO CONVENT

entry allowed through ticket
presentation

entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

free entry

entry allowed through ticket
presentation

10 august to 23 september
2018

10 de agosto a 23 de setembro
2018

entrada livre

10H30\22H30

FACTORY VNC

CASTELO DE CERVEIRA

10 de agosto a 23 de setembro
2018
horário
aberto de terça-feira a sábado
10H00-13H00\14H00-18H00
telefone (00351) 251 094 447
portatreze@gmail.com

10 de agosto a 23 de setembro
2018

schedule
opens every day
monday to friday
14H30\22H30
saturday, sunday and holidays
10H30\22H30

PORTA XIII

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
14H30\22H30
sábados, domingos e feriados

10 august to 23 september
2018

CERVEIRA CULTURAL
FORUM
10 august to 23 september
2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL

schedule
opens every day
monday to friday
14H30\22H30
saturday, sunday and holidays
10H30\22H30

10 august to 23 september
2018

MAGIC BOX
10 de agosto a 23 de setembro
2018
entrada autorizada mediante
apresentação de bilhete

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
14H30\22H30
sábados, domingos e feriados
10H30\22H30

entry allowed through ticket
presentation

REPÚBLICA DAS ARTES

ALMANJARRA COLECTIVE
OPENING 11 AUGUST

horário
aberto de quinta-feira a sábado
15H00\19H00

schedule
opens from tuesday to sunday
10H00-12H30\14H00-18H00
monte san paio
4920-070 vila nova de cerveira
phone number (00351) 935 484 030
conventosanpayo@gmail.com

10 a 31 de agosto 2018

01 a 23 de setembro 2018
horário
aberto ao sábado 15H00\19H00
telefone (00351) 919704040
projectondc2015@gmail.com

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
EXHIBITION SPACES

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
EXHIBITION SPACES

ALFANDEGA DE FÉ

MONÇÃO

INAUGURAÇÃO 1O AGOSTO DE 2O18
XX BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE CERVEIRA
OPENING 1O AUGUST OF 2O18
XX CERVEIRA INTERNATIONAL ART BIENNIAL

REPUBLIC OF THE ARTS

19h00
ABERTURA E VISITA DA
EXPOSIÇÃO E COCKTAIL NO
SOLAR DOS CASTROS
momento musical
ACADEMIA DE MÚSICA
FERNANDES FÃO
música ambiente
JOÃO VAZ

10 to 31 august 2018

schedule
opens from thursday to saturday
15H00\19H00

01 to 23 september 2018
schedule
opens saturday 15H00\19H00

mobile number (00351) 919704040
projectondc2015@gmail.com

CASA DA CULTURA
MES- GALERIA MUNICIPAL\CINE
TRE JOSÉ RODRIGUES
TEATRO JOÃO VERDE
XX ARTISTAS NA CASA
11 de agosto a 14 de outubro
2018

ESPAÇO PÚBLICO
10 de agosto a 23 de setembro
2018

PUBLIC SPACE
10 august to 23 september
2018

horário
aberto todos os dias
segunda a sexta-feira
09H00\18H00
fim de semana e feriados
10H00-13H00\14H00-18H00
entrada livre
Largo S. Sebastião
5350-013 Alfândega da Fé
telefone (00351) 279 460 020
geral@ccalfandega.com

HOUSE OF CULTURE
MASTER JOSÉ RODRIGUES
XX ARTISTS IN THE HOUSE
11 august to 14 october
2018
schedule
opens every day
from monday to friday
09H00\18H00
weekend and holidays
10H00-13H00\14H00-18H00
free entry!
Largo S. Sebastião
5350-013 Alfândega da Fé
phone number (00351) 279 460 020
geral@ccalfandega.com

PregrinACTION
UMA CARTOGRAFIA
DA PÓS SAUDADE
29 de julho a 23 de setembro
2018
horário
aberto de terça a sexta-feira
14H00\18H00
sábados e domingos aberto
em horário de espetáculos
entrada livre
Largo da Alfândega
4950-432 Monção
telefone (00351) 251 653 215
cineteatro.cm-moncao.pt

MUNICIPAL GALLERY JOÃO
VERDE MOVIE THEATRE
PregrinACTION
A CARTOGRAPHY
OF AFTER LONGING
29 july to 23 september
2018
schedule
opens from tuesday to friday
14h00-18h00
opens on weekends in show schedule
free entry
Largo da Alfândega
4950-432 Monção
phone number (00351) 251 653 215
cineteatro.cm-moncao.pt

© CREDITS RITA CARMO

Local Biblioteca Municipal
Praça da Liberdade\Centro Histórico
4920-278 Vila Nova de Cerveira

INAUGURAÇÃO
1O AGOSTO 2O18
OPENING
1O AUGUST 2O18

16H00
ATO INAUGURAL E ABERTURA
DA EXPOSIÇÃO
apresentação
MARIANA MONTEIRO
momento musical
RUI MASSENA
acompanhado ao violino por
JEAN PHILIPPE PASSOS
homenagem ao artista
CRUZEIRO SEIXAS
Local Fórum Cultural de Cerveira
Av. das Comunidades Portuguesa
4920-275 Vila Nova de Cerveira

18H00
ABERTURA E VISITA DA
EXPOSIÇÃO
performance
SHIN YOUNG GU
Local Castelo de Cerveira

18h30
ABERTURA E VISITA DA
EXPOSIÇÃO\FACTORY VNC
Local Factory VNC
\Antigo Quartel dos Bombeiros\
Rua 25 de Abril
4920-250 Vila Nova de Cerveira

16H00
OPENING CEREMONY AND
EXHIBITION OPENING
presented by
MARIANA MONTEIRO
musical performance by
RUI MASSENA
accompanied by
JEAN PHILIPPE PASSOS
on the violin
tribute to the artist
CRUZEIRO SEIXAS

Location Cerveira Cultural Forum
Av. das Comunidades Portuguesas 4920275 Vila Nova de Cerveira

18H00
OPENING AND VISIT TO THE
EXHIBITION
performance by
SHIN YONG GU
Location Cerveira Castle

18H30
OPENING AND VISIT TO THE
EXHIBITION\FACTORY VNC
Location Factory VNC
\Old Fire Station\
Rua 25 de Abril
4920-250 Vila Nova de Cerveira

19H00
OPENING AND VISIT TO THE
EXHIBITION AND COCKTAIL IN
SOLAR DOS CASTROS
musical performance by
FERNANDES FÃO ACADEMY
background music by
JOÃO VAZ
Location Public Library
Praça da Liberdade \Historic Centre
4920-278 Vila Nova de Cerveira

DIADAY11
AGOSTOAUGUST

DIADAY11
AGOSTOAUGUST

DIADAY11EAND13
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

SÁBADOSATURDAY

SÁBSATDOMSUNSEGMON

PROJETO INSTALAÇÃO
INSTALLATION PROJECT
10H30
ZIGURARTE
ZIGURARTE

INSTALAÇÃO
INSTALLATION
15H00
FOBIA
PHOBIA

WORKSHOP
WORKSHOP
21H30
ALMA DO PAPEL
PAPER SOUL

CONCEÇÃO PERFORMED BY ANA MARIA
PINTORA
LOCAL LOCATION PORTA XIII

CONCEÇÃO PERFORMED BY MARTA
SANTOS & MORAES SARMENTO
LOCAL LOCATION FACTORY

A partir de um conjunto de livros-desenhos será instalado um objeto escultórico para homenagear os livros e as “biblios”; lugares de paixão e saber.
Abrir um livro é o desejo continuo do homem se sentir estranho, inseguro, aberto ao mundo, lembramos Sofia Mello
Breyner que um dia disse, “ que só a arte
é didática”.

A rápida transição tecnológica atual provoca diferentes medos intergeracionais.
“Fobia” desafia esses medos e força o
espetador a confrontar a máscara social com a identidade genuína. A instalação captura essas emoções, visualmente, fundindo estática e movimento dentro
de nós, usando tecnologia virtual e arte
tradicional. Os visitantes serão filmados
e poderão visualizar a sua reação.

From a set of books-drawings, it will be
installed a sculptural object to honour
the books and “biblios”; places of passion and knowledge.
Opening a book is the man’s continuous
desire to feel strange, insecure, open
to the world, we remember Sofia Mello
Breyner who once said “that only art is
didactic”.

Today´s fast technological transition
provokes different intergenerational
fears. “Phobia” challenges those fears
and forces the viewer to confront its social mask with its genuine identity. The
installation captures these emotions visually, fusioning statics and movements
within us by using virtual technology
and traditional art. Visitors will be filmed and can face their reaction.

DIADAY11ATO21
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY\TERÇATUESDAY

DIADAY11
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

INTERVENÇÃO
INTERVENTION
14H00\19H00
TRAPIZONGA
TRAPIZONGA

CONCEÇÃO PERFORMED BY ANA MARIA
PINTORA
LOCAL LOCATION FACTORY

CONCEÇÃO PERFORMED BY ZÉLIA
MENDONÇA
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

Aquela brancura. Fibras que têm vida e
que se encolhem com o calor das mãos.
Este fazer é secreto, é tradicional. Ia
precisar da vida toda para o compreender, para o trazer à existência deste nosso mundo digital/artificial. Sou Zéfiro
enciumado, mas soprarei por Ti.

Um dirigível, com dimensões de 350x
130x170 cm, pretende convidar para intervenções, artistas presentes na Bienal.
Interativas, as pessoas poderão entrar na obra e refletir sobre o sentido de
sua casa, sua identidade, sua vida e seu
mundo.

That whiteness. Fibers that have life
and shrink with the heat from the hands.
This doing is secret, traditional. I would
need my whole life to understand it, to
bring it into existence in our digital / artificial world. I am jealous Zephyr, but I
will breathe for You.

A vehicle with dimensions of 350x130x
170 cm, intends to invite artists present at the Biennial to perform interventions with it.
People can enter this interactive work
and reflect on the meaning of their
home, their identity, their life and their
world.

CONFERÊNCIA
CONFERENCE
18H00
O SURREALISMO E
SEUS DIÁLOGOS COM A
MODERNIDADE: O CONTEXTO
PORTUGUÊS
SURREALISM AND ITS
DIALOGUES WITH MODERNITY:
THE PORTUGUESE CONTEXT
CONCEÇÃO PERFORMED BY PERFECTO
CUADRADO FERNANDEZ E ANTÓNIO
GONÇALVES
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Continua a ser preciso insistir na realidade e na importância daquilo a que Cesariny chamou “a intervenção surrealista”
em Portugal, divulgar essa intervenção
dentro e fora de Portugal, e contextualizar as suas ‘estórias’ e a história dos
seus protagonistas nos círculos concêntricos dos seus contextos: o Surrealismo que poderíamos chamar ‘internacional’, a Modernidade e a Vanguarda, e
aquilo a que Octavio Paz chamou “tradição da ruptura” e Apollinaire e Guillermo
de Torre preferiram chamar “tradição da
aventura”. Dizia-me Cesariny: “A realidade ideal existe, mas a realidade real insiste, insiste, insiste”. O Surrealismo soube resistir, e resiste a essa insistência
obscena. Lembrar mais uma vez, aqui e
agora, a aventura particular dos argonautas do Navio de Espelhos, é a nossa
maneira de insistir nesse trabalho de resistência.
It is still necessary to insist on the reality
and importance of what Cesariny called

“surrealist intervention” in Portugal, to
disseminate this intervention inside and
outside Portugal, and to contextualize
its ‘stories’ and the history of its protagonists in the concentric circles of their
contexts: a Surrealism we could call ‘international’; Modernity and Vanguard;
and what Octavio Paz called ‘tradition of
rupture’ and Apollinaire and Guillermo
de Torre preferred to call the ‘tradition
of adventure’. Cesariny said to me: “The
ideal reality exists, but the real reality
insists, insists, insists.” Surrealism knew
how to resist, and it resists this obscene insistence. To remember once again,
here and now, the particular adventure
of the Argonauts from the Ship of Mirrors, is our way of insisting on this work
of resistance.

VISITAS GUIADAS
GUIDED TOURS
INSCRIÇÕES
REGISTRATIONS
geral@bienaldecerveira.pt

DIADAY12
AGOSTOAUGUST

DOMINGOSUNDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
21H30
ANTES E DEPOIS
RESTAURANDO A ORDEM
NATURAL
BEFORE AND AFTER
RESTORING THE NATURAL
ORDER
CONCEÇÃO PERFORMED BY MÓNICA
MURA
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
Cada ruga ou imperfeição da pele simboliza e celebra a mulher e a sua sabedoria, restaurando simbolicamente a ordem natural da vida. A artista usa novas
tecnologias e programas de edição fotográfica para envelhecer: em vez de tirar anos, ela é projetada no futuro. Este
projeto convida-nos a refletir sobre a
busca pela perfeição estética e juventude eterna. A não-aceitação da passagem do tempo e os seus sinais (rugas e
linhas finas, textura irregular da pele,
pigmentação desigual, falta de brilho,
poros visíveis, manchas, secura e repuxar da pele...) tornaram-se numa verdadeira obsessão do ser humano, e embora
os cânones da beleza variem de acordo
com as diferentes culturas e ao longo da
história, as pessoas continuam a resistir
ao envelhecimento do corpo.
Each wrinkle or skin imperfection symbolises and celebrates woman and her
wisdom, symbolically restoring the natural order of life. The artist uses new
technologies and photo editing programs for aging: instead of taking years, she
is projected into the future. This project
invites us to reflect on the quest for aesthetic perfection and eternal youth. The
non-acceptance of the passage of time
and its signs (wrinkles and fine lines, irregular skin texture, uneven pigmentation, lack of luster, visible pores, blemishes, dryness and pulling of the skin...)
have become a true obsession for the
human being, and although the canons
of beauty vary according to the different
cultures and throughout history, people
continue to resist the aging of the body.

DIADAY12ATO17
AGOSTOAUGUST

DOMSUNATOSEXFRI

INTERVENÇÃO DE RUA
IMPRESSÃO/PINTURA
STREET INTERVENTION
PRINTING/PAINTING
10H00 DIADAY13
15H00 DIADAY14
O REI CERVO
THE STAG KING
CONCEÇÃO PERFORMED BY MARIANA
MIZARELA E ANTÓNIO AMORIM
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
Este projeto consiste na apropriação e
propagação da imagem oficial do brasão de Vila Nova de Cerveira. Esta multiplicação será realizada na forma de um
carimbo, que será por sua vez utilizado pelas ruas, espalhando deste modo
este símbolo marcante pela própria vila.
O brasão representa um símbolo identitário de uma determinada cultura, região, cidade e respeita uma simbologia
de ordenamento e território, retratando assim um povo e a sua história. Vila
Nova de Cerveira é imediatamente reconhecida pelo seu símbolo icónico, o Cervo. Animal que marca a Estória e História
desta vila ancestral.
This project consists in the appropriation
and propagation of the official image of
Vila Nova de Cerveira’s coat of arms.
This multiplication will be carried out in
the form of a stamp, which in turn will
be used in the streets, thus spreading
the town’s symbol.
The coat of arms represents an identity
symbol of a certain culture, region, city
and reflects a symbology of planning
and territory, thus portraying people
and their history. Vila Nova de Cerveira
is immediately recognised by its iconic
symbol, the Cervo(stag). It is the animal
that marks the Story and History of this
ancestral village.

DIADAY13EAND14
AGOSTOAUGUST

SEGMONTERTUE

DIADAY13EAND14
AGOSTOAUGUST

SEGMONTERTUE

DIADAY14
AGOSTOAUGUST

TERÇATUESDAY

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
ARTISTIC INTERVENTION
17H30
ECO ENCONTRO
ECO MEETING

WORKSHOP DE DESENHO
DRAWING WORKSHOP
10H00
15H00
ANTOLOGIA DO
SUBCONSCIENTE CERVEIRENSE
ANTHOLOGY OF THE
CERVEIRENSE SUBCONSCIOUS
CONCEÇÃO PERFORMED BY MARIA
SOUSA
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
De forma a criar uma espécie de ‘antologia’ do subconsciente Cerveirense, pretendo propor aos cidadãos ou visitantes
que joguem o famoso jogo surrealista ‘The exquisite corpse’ e expor os resultados numa conta de Instagram criada especificamente para este propósito.
O famoso ‘The exquisite corpse’ consiste
na elaboração de um desenho em conjunto, em que cada pessoa desenha uma
parte, sem ter conhecimento do que as
outras desenharam.
In order to create a kind of ‘anthology’
of the Cerveirense subconscious, I intend to propose to citizens or visitors to
play the famous surrealistic game ‘The
exquisite corpse’, and expose the results
to an Instagram account created specifically for this purpose. The famous ‘Exquisite corpse’ consists of a composite
drawing done by several persons, with
each not knowing what the others have
drawn.

WORKSHOP DE ARTISTA FERNANDA LAMELAS
ARTIST WORKSHOPFERNANDA LAMELAS
17H00\19H00 DIADAY13
DESENHAR EM CADERNO
GRÁFICO
DRAWING ON GRAPHIC
NOTEBOOK
CONCEÇÃO PERFORMED BY FERNANDA
LAMELAS
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA

WORKSHOP DE ARTISTA FERNANDA LAMELAS
ARTIST WORKSHOPFERNANDA LAMELAS
17H00\19H00 DIADAY14
DESENHAR EM CADERNO
GRÁFICO
DRAWING ON GRAPHIC
NOTEBOOK
CONCEÇÃO PERFORMED BY FERNANDA
LAMELAS
PINTURA DE AGUARELAS WATERCOLOUR
PAINTING
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
Desde sempre os artistas usaram o caderno para captar os detalhes e pormenores das suas viagens, do seu dia-a-dia,
e o utilizaram como ferramenta de trabalho. Hoje em dia não é preciso ser artista para desenhar.
Artists have always used the notebook
to capture details and aspects of their
travels, of their daily life, and used it
as a working tool. Nowadays, knowing
how to draw is not necessary to become an artist.

CONCEÇÃO PERFORMED BY ANA MARIA
PINTORA
LOCAL LOCATION MOINHO
LUANDINO VIEIRA
Este encontro anuncia-se às árvores às
hortas, às trutas e a outros passarinhos
das águas ribeiras.
Digam coisas aos ouvidos,
digam coisas às mãos,
diz tu natureza a história do moinho que
fez girar tantas palavras.
Andam por ali pedras de desenhos verdes.
This meeting is announced to the trees,
to the vegetable gardens, to the trouts
and other birds from the river waters.
Say something to the ears,
say something to the hands,
say nature, the story of the mill that
made so many words spin.
There are stones of green designs.

TODOS OS SÁBADOS
EVERY SATURDAY
11H00
LOCAL LOCATION
EXPOSIÇÕES NO CASTELO
E FACTORY VNC (CENTRO
HISTÓRICO)
TOWN CENTRE EXHIBITIONS
(CASTLE AND FACTORY VNC)
TODOS OS DOMINGOS
EVERY SUNDAY
17H00
LOCAL LOCATION
EXPOSIÇÕES DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
MARCAÇÃO PRÉVIA 48H
CERVEIRA CULTURAL FORUM
EXHIBITIONS
SCHEDULING PRIOR TO 48H
A INICIAR NO SÁBADO
DIA 11 DE AGOSTO
BEGIN ON SATURDAY,
AUGUST 11
GRUPO MÁXIMO
DE 30 PESSOAS
GROUP MAXIMUM
OF 30 PEOPLE
GUIAS GUIDES
VILA NOVA DE CERVEIRA
CABRAL PINTO
HELENA MENDES PEREIRA
HENRIQUE DO VALE
CONVENTO SAN PAYO
ÁGATA RODRIGUES
MONÇÃO
RICARDO DE CAMPOS
ALFANDEGA DA FÉ
ANA DUQUE

ABERTURA AO PÚBLICO
PUBLIC OPENING

DIADAY15
AGOSTOAUGUST

DIADAY16
AGOSTOAUGUST

QUARTAWEDNESDAY

QUINTATHURSDAY

DIADAY18
AGOSTOAUGUST

DIADAY19
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

DOMINGOSUNDAY

ALFÂNDEGA DA FÉ
XX ARTISTAS NA CASA
XX ARTISTS IN THE HOUSE

ESCULTURA E PINTURA
AO VIVO
LIVE SCULPTURE AND
PAINTING
10H00
ARTE ENTRE IRMÃOS (ARTE
NO QUEIMADO)
ART AMONG BROTHERS (ART
ON BURNT WOOD)

ATELIERS LIVRES
FREE ATELIERS
2O A 3O AGOSTO
15HOO\17H3O
FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
INSCRIÇÕES
REGISTRATIONS
geral@bienaldecerveira.pt

erudito e conhecimento popular, são os
motores do desenvolvimento e bem estar das populações e, embora tenha havido alguns conflitos no decorrer destes
40 anos, eles só serviram para melhor
refletir e analisar o papel da Bienal de
Cerveira e o seu futuro.

DEBATE
DEBATE
18H00
ARTES PLÁSTICAS
TRADICIONAIS E ARTES
DIGITAIS - O DISCURSO DA
(DES)ORDEM.
40 ANOS DA BIENAL DE
CERVEIRA - FALAR
DO PASSADO PARA PROJETAR
O FUTURO
TRADITIONAL VISUAL ARTS
AND DIGITAL ARTS - THE
SPEECH OF (DIS)ORDER
40 YEARS OF THE CERVEIRA
BIENNIAL - SPEAKING
ABOUT THE PAST TO PROJECT
THE FUTURE
CONCEÇÃO PERFORMED BY HENRIQUE
SILVA E CONVIDADOS
MODERADOR MODERATOR HENRIQUE
SILVA
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
40 anos - Uma Bienal que atravessou
três Executivos Camarários, além do
presente, três entidades Organizativas,
além da presente e que sobreviveu certamente, pela vontade desses quatro
Executivos e pela paixão dos artistas e
das respetivas organizações.
Certamente que, sem a vontade política
desses executivos camarários e a confluência entre os artistas e o poder local, não teria sido possível hoje estarmos aqui a reafirmar, mais um vez, que
só uma programação política com objetivos de desenvolvimento social e cultural, podem promover o bem estar geral.
A dicotomia entre conhecimento dito

40 years - The Biennial went through
three Executive Offices, in addition to
the current one, three Organisational
entities, also in addiction to the current
organisation and it certainly survived by
the will of these four Executives, by the
passion of the artists and the respective
organisations.
Surely, without the political will of these local executives and the confluence between artists and local power, it
would not have been possible today to
reaffirm, once again, that only a political
programme with social and cultural development objectives can promote general welfare.
The dichotomy between the so-called
scholarly knowledge and popular knowledge is the driving force behind the development and well-being of populations, and although there have been
some conflicts over these 40 years, they
have only served to better reflect and
analyse the role of the Cerveira Biennial
and its future.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
& PERFORMANCE
BOOK LAUNCH
& PERFORMANCE
18H00
VÍDEO PERFORMANCE E
APRESENTAÇÃO VASCO
PIMENTA DE CASTRO
VIDEO PERFORMANCE AND
PRESENTATION BY VASCO
PIMENTA DE CASTRO
DURAÇÃO DURATION 45’
PRODUÇÃO AUDIO AUDIO PRODUCTION
PEDRO MOURA CORREIA, SAE LONDRES;
STUDIO B; FIGURINOS E ADEREÇOS
COSTUMES AND PROPS GALYS;
PRODUÇÃO MULTIMÉDIA MULTIMEDIA
PRODUCTION PEDRO MOREIRA, ROBERTO
MORAIS E SANDRA CARDOSO ESTG\IPVC
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FORUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Apresentação do livro “Diálogo das Infantas Mortas”, de Ruy Neiva e Palestra
de Vasco Pimenta de Castro “O Corpo, o
Tempo e o Espaço no Diálogo das Infantas Mortas” de Ruy Neiva.
Apresentação teatral de excertos da
peça Diálogo das Infantas Mortas de Ruy
Neiva como introdução a uma vídeo-performance concebida por Vasco Pimenta de Castro a fim de acompanhar a sua
análise sobre a obra.
Book presentation “Dialogue of the Dead
Infants”, by Ruy Neiva and Lecture by
Vasco Pimenta de Castro “Body, Time and
Space in Dialogue of the Dead Infants” by
Ruy Neiva.
Theatrical presentation of excerpts from
the piece Diálogo das Infantas Mortas
(Dialogue of the Dead Infants), by Ruy
Neiva, as an introduction to a video performance conceived by Vasco Pimenta de
Castro, in order to follow his analysis of
the work.

CONCEÇÃO PERFORMED BY ÁGATA
RODRIGUES E ANA DUQUE
ENTRADA LIVRE FREE ENTRY
LOCAL LOCATION LARGO S. SEBASTIÃO
5350 ALFÂNDEGA DA FÉ

09H00\18H00
ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
OPENS FROM MONDAY TO FRIDAY

10H00\13H00 - 14H00\18H00
FIM DE SEMANA E FERIADOS
WEEKENDS AND HOLIDAYS

A Bienal Internacional de Arte de Cerveira volta a alargar o seu âmbito expositivo, apresentando a exposição “XX Artistas na Casa”, em Alfandega da Fé. José
Rodrigues, ilustre conterrâneo, continua
a inspirar as gentes de Alfândega, difundindo a 20.ª edição da bienal mais antiga
do país e da Península Ibérica com esta
exposição que acolhe 20 artistas e amigos do Mestre, com o objetivo de criar sinergias entre o livro de artista, o desenho, a pintura, a fotografia, a serigrafia
e a escultura.
The Cerveira International Art Biennial
once again broadens its exhibition scope
by presenting the exhibition “XX Artists
in the House”, in Alfandega da Fé. José
Rodrigues, an illustrious countryman,
continues to inspire the people from Alfândega, spreading the 20th edition the
oldest biennial of the country and the
Iberian Peninsula with this exhibition
that welcomes 20 artists and friends of
José Rodrigues, with the aim of creating
synergies between the artist’s book,
drawing, painting, photography, serigraphy and sculpture.

CONCEÇÃO PERFORMED BY JUAN
CORUXO
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
Criação de obras artísticas, através da
pintura e da escultura, usando madeira
de árvores queimadas nos incêndios de
2017 na Galiza.
Creation of artistic artworks through painting and sculpture, using wood
from scorched trees at the Galician fires in 2017.
Artistas Galegos e Portugueses
Portuguese and Galician Artists
PINTORES\PAINTERS
Camilo Camaño, Alfonso Vicente Rey,
Nacho Martínez, Fernando Pérez Cortés, António Miranda, Lurdes Rodrigues,
Monteiro da Silva, Mário Rebelo de Sousa.
ESCULTORES\SCULPTORS
Remigio Dàvila, Rosendo (Ros), Tino Canicoba, Juan Coruxo, Madalena Macedo.

COORDENADORES\
ATELIERS
COORDINATORS\
WORKSHOPS
ALFONSO VICENTE REY
GRAVURA\ENGRAVING
CHOICHI NISHIKAWA
GRAVURA\ENGRAVING
ÁLVARO QUEIRÓS
ESCULTURA\SCULPTURE
FLOR GOMES
PINTURA INFANTIL\CHILDREN´S PAINTING
HENRIQUE DO VALE
PINTURA\PAINTING
IRENE SILVA XIRÁLDEZ
SERIGRAFIA\SILKSCREEN
MARIA MELO
CERÂMICA\CERAMICS
MARCO MOURÃO
ARTE DIGITAL\DIGITAL ART

DIADAY19
AGOSTOAUGUST

DIADAY23ATO26
AGOSTOAUGUST

DIADAY24
AGOSTOAUGUST

DOMINGOSUNDAY

QUITHUATODOMSUNDAY

SEXTAFRIDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
18H00
PELE
SKIN

INTERVENÇÃO DE RUA
STREET INTERVENTION
10H00
PINTURA MURAL
MURAL PAINTING

CONCEÇÃO PERFORMED BY COSTANZA
GIVONE
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA

CONCEÇÃO PERFORMED BY JOÃO
MANUEL ANDRÉ DIAS
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

CINEMA CONTEMPORÂNEO
CHINÊS: FICÇÃO OU
REALIDADE IMAGINÁRIA
CHINESE CONTEMPORARY
CINEMA: FICTION OR
IMAGINARY REALITY
21H30
“A TOUCH OF SIN” DE JIA
ZHANGKE, 2013
“A TOUCH OF SIN” BY JIA
ZHANGKE, 2013

O artista prepara o gesso e cobre o modelo com uma camada espessa. Uma vibração constante, persistente, subtil,
mas capaz de destruir o gesso, percorre
o corpo aprisionado pela matéria.
Corpo panela de pressão, corpo estatua,
corpo em luta, corpo em ebulição, corpo
em transição. Um trabalho sobre o corpo que aguenta, contêm, espera, deseja, vibra.
The artist prepares the plaster and covers the model with a thick layer. A constant vibration, persistent, subtle, but
capable of destroying the plaster, runs
through the body imprisoned by matter.
Pressure cooker body, statue body, fighting body, boiling body, transition
body. A work on the body that withstands, contains, expects, desires, vibrates.

Trata-se duma pintura mural, com tinta de água e pincel que representa uma
imagem digital partida ou dividida por
tinta numa alusão a um expressionismo
abstrato um bocado mais datado. Entrando assim na (des)ordem que se relaciona com o motivo da exposição.
It is a mural painting with water-based
paint and brush, representing a broken
or divided image by paint in an allusion
to an older abstract expressionism. It
thus enters in the (dis)order related to
the exhibition’s motif.

CONCEÇÃO PERFORMED BY TOMÉ
SALDANHA QUADROS (ESAD/ESAD-IDEA;
USJ-FCI; IPVC-ESE)
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Na viragem do milénio, o cinema contemporâneo chinês reinventa e reflete o
cinéma vérité, enfatizando as dimensões
intrínsecas da realidade e ficção, autêntico ou ilusão. Uma nova cultura visual
foi criada, um novo paradigma cinematográfico foi edificado.
At the turn of the twenty-first century,
Chinese contemporary cinema reinvents
and rethinks cinéma vérité, emphasizing the intrinsic dimensions of reality
and fiction, or authenticity and illusion. A
new visual culture was founded; a new
film paradigm was edified.

DIADAY25
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
10H00

CONCEÇÃO PERFORMED BY MICHEL
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

Michel: o teatro (companhia maior), a
música (acordeão e piano) e a dança (expressão corporal e sapateado) são os
meus “pratos dos dias”... Bom Apetite!!!
Michel: theatre (maior company), music
(accordion and piano) and dance (body
language and tap dance) are my “dishes
of the day”... Bon Appétit!!!

DIADAY25
AGOSTOAUGUST

DIADAY25
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

SÁBADOSATURDAY

APRESENTAÇÃO DE FILME E
DEBATE
FILM PRESENTATION AND
DEBATE
16H00
MUSEU DE CAUSAS/
COLEÇÕES AGOSTINHO
SANTOS
CAUSES MUSEUM/
AGOSTINHO SANTOS
COLLECTION

PERFORMANCE
PERFORMANCE
18H00

CONCEÇÃO PERFORMED BY AGOSTINHO
SANTOS
SIMPLICIDADE E INFINITO SIMPLICITY
AND INFINITE POR AGOSTINHO
SANTOS; REALIZAÇÃO E MONTAGEM
PRODUCTION AND EDITING DE MARIA
FÁTIMA NUNES (ANTROPÓLOGA
ANTHROPOLOGIST); DIRETOR DE
SOM SOUND DIRECTOR CARLOS
MIGUEL RODRIGUES (ANTROPÓLOGO
ANTHROPOLOGIST); DIRETOR E
PRODUTOR MUSICAL MUSICAL
DIRECTOR AND PRODUCER ELISEU SILVA
ANTUNES (MAESTRO MAESTRO)
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
O projeto “Museu de Causas/Coleções
Agostinho Santos”, surge na sequência do trabalho de investigação “Paleta
Contemporânea–Museu de Causas”, título da tese de doutoramento em Museologia da Faculdade de Letras e Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto, que apresentei e defendi, em julho de 2015.
The project “Museum of Causes/Agostinho Santos Collection”, emerges from
the research work “Contemporary Palette-Museum of Causes”, title of the
PhD thesis in Museology at the Faculty of Arts and Humanities and Faculty
of Fine Arts of the University of Porto,
which I presented and defended in July
of 2015.

CONCEÇÃO PERFORMED BY MICHEL E
JOÃO D`ÁVILA
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

Michel: o teatro (companhia maior), a
música (acordeão e piano) e a dança (expressão corporal e sapateado) são os
meus “pratos dos dias”... Bom Apetite!!!
João D’Ávila (ator-encenador) em 1980,
ano da 2ª Bienal, apresentava-se com o
seu “acto poético”. Em 2018, João D´Ávila
volta na companhia de Fernando Pessoa.
Michel: theatre (maior company), music
(accordion and piano) and dance (body
language and tap dance) are my “dishes
of the day”... Bon Appétit!!! In 1980, the
year of the 2nd Biennial, João D’Ávila (actor-director) presented his “Acto Poético”
(Poetic Act). In 2018, João D’Ávila returns
in the company of Fernando Pessoa.

DIADAY25
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
21H30
L.M. UMA REFLEXÃO SOBRE A
MEMÓRIA E A FANTASIA
L.M. A REFLECTION ON
MEMORY AND FANTASY
CONCEÇÃO PERFORMED BY XELA MARX
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
L.M. Uma reflexão sobre a memória e a
fantasia. Trata-se da segunda parte do
projeto performático com o mesmo título, que foi desenvolvido através da íntima colaboração com o público, a partir
da ruptura da distância e diferenciação
habitual entre espetador (passivo) e artista (ativo). O texto fundamenta-se nas
intervenções de Lady Macbeth da peça
shakespeariana Macbeth.
L.M. A reflection on memory and fantasy
It is about the second part of the performative project with the same title,
which was developed through close
collaboration with the public, from the
rupture of distance and common differentiation between spectator (passive)
and artist (active). The text is based on
Lady Macbeth’s interventions from the
Shakespearean play Macbeth.

DIADAY26ATO28
AGOSTOAUGUST

DOMSUNDAYATOTERTUE

DIADAY30
AGOSTOAUGUST

QUINTATHURSDAY

DIADAY31
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

PINTURA MURAL
MURAL PAINTING
10H00
PROJETO DERIVA
DERIVA PROJECT
CONCEÇÃO PERFORMED BY MAÍRA
GOUVEIA ORTINS
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
O conjunto da minha obra é vasto no que
se refere as técnicas de execução, como
a fotografia e a performance. O que liga
uma produção a outra é o tema da imigração e as suas consequências sociais.
My entire work is vast in the techniques
of execution, such as photography and
performance. What links one production to another is the issue of immigration and its social consequences.

PERFORMANCE
PERFORMANCE
18H00
IT’S TIME
CONCEÇÃO PERFORMED BY MORAES
SARMENTO
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
Num tempo em que o virtual passa
por real e em que paradigmaticamente
a voragem da comunicação nos afasta
uns dos outros, é tempo de nos
reconectarmos, de nos libertarmos
da máquina,
IT’S TIME.
É tempo de ser real,
É tempo de sentir,
É tempo de ser humano
IT´S TIME, antes que seja tarde.
In a time when the virtual appears
to be real and in which, paradigmatically,
the communication distances us
from each other, it is time to
reconnect, to get rid of the machine,
IT’S TIME.
It’s time to be real,
It’s time to feel,
It’s time to be human.
IT’S TIME, before it’s too late.

PERFORMANCE
COREOGRÁFICA
CHOREOGRAPHIC
PERFORMANCE
18H00
CASCAS DE MEMÓRIA: Nº2
SHELLS OF MEMORY: NO 2
CONCEÇÃO, COREOGRAFIA
E INTERPRETAÇÃO
PERFORMED, CHOREOGRAPHY AND
INTERPRETATION SOLVEIG ROCHERPURCHASE
FOTOGRAFIAS PHOTOS ARTHUR DE
CARVALHO WANDEUR
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Nº2 é o segundo de uma coleção de solos
entitulada ‘Cascas de Memória’, que lida
com a morte e a efemeridade das memórias. Esta coleção tem origem numa
necessidade que reconheci em mim de
recordar eventos para que eles não fossem esquecidos. Por ser efémero, cada
evento é muito frágil.
No2 is the second of a solo collection
entitled ‘Cascas de Memória’ (Shells of
Memory), which deals with the death
and ephemerality of memories. This collection stems from a need I recognised
in myself to remember events so that
they would not be forgotten. Because it
is ephemeral, each event is very fragile.

DIADAY31
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

DIADAY01
SETEMBROSEPTEMBER

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
COREOGRÁFICA
CHOREOGRAPHIC
PERFORMANCE
21H30
TEMPUS SOBRE A ÁGUA OU O
DECLÍNIO DA LUZ
TEMPUS ON THE WATER OR
THE DECLINE OF THE LIGHT

WORKSHOP PINTURA
PAINTING WORKSHOP
10H00
50º ANIVERSÁRIO DA
MATERNIDADE DO HOSPITAL
DE SANTA LUZIA
50TH ANNIVERSARY OF
SANTA LUZIA
HOSPITAL´S MATERNITY

PERFORMANCE PERFORMANCE BY
BRUNA MIBIELLI (BRAZIL), INESA
MARKAVA (BELARUS), JOÃO TAURINO
(PORTUGAL)
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

ARTISTAS CONVIDADOS
INVITED ARTISTS
ALFONSO VICENTE REY
CABRAL PINTO
FERNANDA ARAÚJO
HENRIQUE DO VALE
ISABEL BACELAR
MARIA MELO
RICARDO DE CAMPOS
TIAGO TARON
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO

O desempenho lida com o conceito de
tempo através da experiência da natureza. Dois artistas exploram as possibilidades de diálogo entre arte e natureza,
usando o seu corpo, um longo pedaço de
papel, pigmentos naturais pretos e cinzas de madeira. A trilha sonora reproduz o comportamento e a existência de
um corpo humano. A água, símbolo básico da própria vida, ecoa e flutua com
variações de ritmo juntamente com o
batimento de um coração. A música simula mudanças de fluxos vivos, sugerindo um tempo de vida com um caminho
não-cronológico e cria tempo em ciclos
através dos sons da água.
The performance deals with the concept
of time through the experience of nature. Two performers explore the possibilities of dialogue between art and nature using their body, a long piece of paper,
black natural pigments and wood ashes.
The soundtrack replicates the behavior
and existence of a human body. The water, basic symbol of life itself, echoes
and floats with variations of rhythm
along the beating of a heart. The music
emulates changes of living fluxes by suggesting a life time with a non-chronological path and creates time in cycles
through the sounds of the water.

No 40º aniversário da Bienal Internacional de Arte de Cerveira colaboramos
com o 50º aniversário da Maternidade
do Hospital de Stª. Luzia, em Viana do
Castelo, pugnando pela vida e pela substituição de gerações.
On the 40th anniversary of the Cerveira International Art Biennial we collaborate with the 50th anniversary of Santa Luzia Hospital’s Maternity, in Viana do
Castelo, struggling for life and for the
replacement of generations.

DIADAY01
SETEMBROSEPTEMBER

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
21H30
WALKIE_TALKIE
WALKIE_TALKIE
CONCEÇÃO PERFORMED BY BARTOSZ
OSTROWSKI
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
A performance de dança solo walkie_
talkie foca-se em traduzir a comunicação virtual numa experiência física
e sensual. É um exercício em busca de
encontrar o corpo virtual, num espaço
que surge entre o performer e o público. Ao explorar o texto e movimento do
corpo, procura pelo seu novo relacionamento moderno, perguntando: qual é a
maior resolução em que um pode falar
com o outro?
The walkie_talkie solo dance performance focuses on translating the virtual
communication into a physical and sensual experience. It is an exercise in pursuit of finding the virtual body, in a space
which emerges between the performer
and the audience. In exploring text and
body movement it looks for their new
modern relationship, asking_ What is the
highest resolution in which one can talk
with another?

DIADAY06
SETEMBROSEPTEMBER

QUINTATHURSDAY

WORKSHOP
WORKSHOP
10H30\12H00 E 14H30\17H30
DOS TRAPOS AO PAPEL
FROM RAGS TO PAPER
CONCEÇÃO PERFORMED BY SOFIA FARIA
LOCAL LOCATION FACTORY VNC
Viajando ao passado através dos objetos, o público ficará a conhecer arte do
fabrico de papel feito à mão. Trapos de
algodão e linho serão transformados
numa pasta refinada com a qual se produzirá o papel, com ou sem marca de
água, reproduzindo gestos, tantas vezes repetidos nos antigos moinhos papeleiros.
Traveling back to past through objects,
the public will become acquainted with
handmade papermaking art. Cotton and
linen rags will be transformed into a refined paste with which the paper will be
produced, with or without watermark,
reproducing gestures, so often repeated
in the old paper mills.

DIADAY07
SETEMBROSEPTEMBER

SEXTAFRIDAY

CONFERÊNCIA
CONFERENCE
18H00
JOSÉ RODRIGUES. O ELOGIO DA
DESOBEDIÊNCIA
JOSÉ RODRIGUES. THE PRAISE
OF DISOBEDIENCE
CONCEÇÃO PERFORMED BY ÂNGELA
C. ARTISTA VISUAL\PROFESSORA
UNIVERSITÁRIA ARTIST\UNIVERSITY
PROFESSOR
LOCAL LOCATION CASA MUSEU MESTRE
JOSÈ RODRIGUES\ALFANDEGA DA FÉ
Afeiçoado ao “Ato de Criação como Ato de
Resistência” Deleuziano (Deleuze, 1987),
esta comunicação apresenta o artista
José Rodrigues sob uma perspetiva que
propomos como identitária a partir de
dois aspetos: o iconológico na sua relação
com as matérias primeiras e o de um conceito de ativismo que alia vida e obra.
Este último aspeto que se expõe em José
Rodrigues como pertença a um grupo,
cujo ideário interage com uma desobediência civil reveladora da desobediência ao cânone, marca as possibilidades
de uma figuração em que a relação com
o Sagrado e a iconologia Crística se manifestam como matriz de uma poética
atemporal.
Fascinated with Deleuze’s “Act of Creation as an Act of Resistance” (Deleuze,
1987), this communication presents the
artist José Rodrigues from a perspective
that we propose as an identity based on
two aspects: his iconic relationship with
elemental materials and the concept of
activism combining life and work.
This last aspect that is exposed in José
Rodrigues as a belonging to a group,
whose ideology interacts with a civil disobedience revealing the defiance towards the canon, marking the possibilities of a figuration in which the relation
with the Sacred and the Christ iconology
are manifested as timeless poetics.

DIADAY08
SETEMBROSEPTEMBER

SÁBADOSATURDAY

DIADAY08
DIADAY09
SETEMBROSEPTEMBER SETEMBROSEPTEMBER

SÁBADOSATURDAY

MESA REDONDA
ROUND TABLE
18H00
O SURREALISMO E AS
COLABORAÇÕES ENTRE
ARTISTAS
SURREALISM AND ITS
COLLABORATIONS BETWEEN
ARTISTS
CONCEÇÃO PERFORMED BY VALTER
HUGO MÃE E CARLOS CABRAL NUNES
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO FÓRUM
CULTURAL
Em abril de 2018, Cruzeiro Seixas e Valter Hugo Mãe apresentaram em Lisboa,
na Casa da Liberdade - Mário Cesariny,
a exposição “Colaborativa.mente”, composta por trabalhos de ambos. A colaboração entre artistas apresenta-se como
um dos eixos fundamentais do pensamento surrealista, através dos famosos
Cadavres Exquis e de outros jogos plásticos e literários. Neste sentido, trazendo também à conversa o artista plástico
e curador Carlos Cabral Nunes, com fortes ligações a vários autores do Surrealismo, chamamos o tema para uma mesa
redonda, moderada por Helena Mendes
Pereira.
In April 2018, Cruzeiro Seixas and Valter Hugo Mãe presented the exhibition
“Collaborativa.mente”, in Lisbon, at the
Casa da Liberdade - Mário Cesariny. The
collaboration between artists is presented as one of the fundamental axes of
surrealist thought through the famous
Cadavres Exquis and other plastic and
literary games. In this sense, and also
bringing to the conversation the plastic artist and curator Carlos Cabral Nunes, with strong connections to several
authors of Surrealism, the main theme
that will be discussed in this roundtable,
moderated by Helena Mendes Pereira.

PERFORMANCE
PERFORMANCE
17H00 E 21H30
VADO SOLO SOBRE AS COISAS
VAZIAS
VADO SOLO ON EMPTY THINGS
CONCEÇÃO PERFORMED BY BEATRIZ
VALENTIM
LOCAL LOCATION MUSEU
Ficha Artística
Criação e Interpretação Beatriz Valentim;
Composição e Interpretação Musical Pedro Sousa; Figurinos Catarina Casais.
Agradecimentos Francisco Camacho,
Helena Dawin, Sílvia Barbeiro, Vitória
Grilo, EIRA (no âmbito do Projeto de Estudo em Dança), Residência Artística
Companhia Instável; EVC-Estúdios Vítor
Cordon/Companhia Nacional de Bailado
Credits
Creation and Interpretation Beatriz Valentim; Musical Composition and Interpretation Pedro Sousa; Costumes Beatriz Valentim.
Thanks to Francisco Camacho, Helena
Dawin, Sílvia Barbeiro, Vitória Grilo, Eira
(Within the Scope of the Dance Study
Project); Artistic Residence Companhia
Instável; EVC-Estúdios Vítor Cordon/
Companhia Nacional de Bailado

DOMINGOSUNDAY

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
INTERNATIONAL
CONFERENCE
18H00
VAMOS FALAR SOBRE ARTE E
TURISMO CRIATIVO. ALGUMAS
PERSPETIVAS INTERNACIONAIS
LET’S TALK ABOUT ART &
CREATIVE TOURISM. SOME
INTERNATIONAL INSIGHTS
ORADORES SPEAKERS MANUELA
SERRA, DANIELLE SPIGA (IT) E ANDREAS
ALTENHOFF (GE)
MODERAÇÃO MODERATOR MARIA DE
FÁTIMA LAMBERT
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO FÓRUM
CULTURAL
Duas abordagens distintas que apresentam os prós e os contras da evolução e
da relação entre a arte e o turismo. Por
um lado, apresenta-se o estudo de caso
de San Sperate, uma vila agrícola italiana da Sardenha que em 1968 foi palco
de uma revolução cultural que envolveu
toda a comunidade e transformou a vila
num laboratório artístico permanente e
participativo. Por outro, será abordada
a síndrome do “excesso de turismo” que
exclui os visitantes do marco da beleza
artística que estão a visitar. Existirá uma
divisão entre a arte como depósito para
o valor de troca e a arte como um meio
de valores sociais?
Two distinct approaches, presenting the
pros and cons of the evolution and relationship between art and tourism. On the
one hand, it is presented the case study of
San Sperate, an Italian agricultural village
in Sardinia, which in 1968 became the scene of a cultural revolution that involved
the entire community and transformed
the village into a permanent and participatory artistic laboratory. On the other hand,
it will be discussed the “tourism overload”
syndrome, that excludes visitors from the
scope of the artistic beauty they are visiting. Is there a division between art as a
deposit for exchange value and art as a
medium of social values?

DIADAY15
DIADAY14
SETEMBROSEPTEMBER
SETEMBROSEPTEMBER SÁBADOSATURDAY

DIADAY15

SETEMBROSEPTEMBER

SEXTAFRIDAY

SÁBADOSATURDAY
Poetic of the Fantastic and Poetic of the
Wonderful. The magical neo-primitivism.
The dream, the visionary capacity, the
“disturbing strangeness”. The ambivalence of the image: Metamorphosis and
metaphor. Shadow and light, real and
imaginary, reason and emotion. The language of desire: eroticism and sensuality.
Theatrical space and infinite space. Fullness and emptiness. “The real functioning of thought” and “the immediate data
of the unconscious.” Dada-Zen: the given
vitalist attitude and the Zen philosophical attitude. Art of direct expression. The
action of body and mind as a whole. The
great liberation. The original innocence. Psychic automatism and exploration
of chance. Free and creative expression
art. Imagination without boundaries.

PERFORMANCE CONCERTO
PERFORMANCE CONCERT
18H00
ESPÍRITO CONTINUUM
CONTINUUM SPIRIT
CONCEÇÃO PERFORMED BY SVENJA
REINEBECK
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Performance/ Concerto constituído por
música ao vivo e dança com arco (Hula
hoop). Cria-se um ambiente onírico e
hipnótico através da conjugação de ambos os elementos a participar: o visual
e o som.
Performance/ Concert consists of live
music and hula hoop dance. An oneiric and hypnotic environment is created
through the combination of both participating elements: the visual and the
sound.

CONFERÊNCIA
CONFERENCE
18H00
A FUSÃO DOS OPOSTOS NO
SURREALISMO:
SURREALISMO NOCTURNO/
SURREALISMO SOLAR;
SURREALISMO FIGURATIVO/
SURREALISMO ABSTRACTO;
CRUZEIRO SEIXAS/EURICO
GONÇALVES
THE FUSION OF OPPOSITES IN
SURREALISM:
NOCTURNE SURREALISM/
SOLAR SURREALISM;
FIGURATIVE SURREALISM/
ABSTRACT SURREALISM;
CRUZEIRO SEIXAS/EURICO
GONÇALVES
CONCEÇÃO PERFORMED BY DALILA
D’ALTE
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
Poética do Fantástico e Poética do Maravilhoso. O neo-primitivismo mágico.
O sonho, a capacidade visionária, a “estranheza inquietante”. A ambivalência
da imagem: Metamorfose e metáfora.
A sombra e a luz, o real e o imaginário, a
razão e a emoção. A linguagem do desejo: erotismo e sensualidade. Espaço teatral e espaço infinito. O cheio e o vazio.
“O real funcionamento do pensamento”
e “os dados imediatos do inconsciente”.
Dada-Zen: a atitude vitalista dada e a atitude filosófica zen. Arte de expressão directa. A acção do corpo e da mente como
um todo. A grande libertação. A inocência original. Automatismo psíquico e exploração do acaso. Arte de expressão livre e criativa. Imaginação sem fronteiras.

DIADAY16

SETEMBROSEPTEMBER

DOMINGOSUNDAY

DIADAY16

SETEMBROSEPTEMBER

DOMINGOSUNDAY

FILME
FILM
18H00
D’ALTE
D’ALTE
INSTALAÇÃO/INTERVENÇÃO
DE RUA
INSTALLATION/STREET
INTERVENTION
11H00
PAPEL\PROJETO
PAPER-PROJECT
DESFILE DE MODA
FASHION SHOW
21H30
WANSATI
WANSATI
CONCEÇÃO PERFORMED BY LUÍSA
MANSO
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
A Mangwana é uma associação moçambicana sem fins lucrativos, fundada em
2014, que atua na área da educação para
inspirar as crianças e jovens a se tornarem cidadãos livres, criativos, conscientes
e autónomos nas relações interpessoais e
com o meio
A Mangwana é uma escola holística, assente nos valores do desenvolvimento humano, na felicidade e sabedoria, na
apreciação da beleza e harmonia com a
natureza, na liberdade e no pensamento global.
Mangwana is a non-profit Mozambican
association, founded in 2014, active in
the area of education to inspire children
and young people to become free, creative, conscious and autonomous citizens
in interpersonal relationships and with
the environment.
Mangwana is a holistic school based on
the values of human development, happiness and wisdom, appreciation of
beauty and harmony with nature, freedom and global thinking.

CONCEÇÃO PERFORMED BY KHALIL
CHARIF
LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
“Papel-Projeto” é uma instalação que
utiliza elementos de ação performativa,
onde balões de gás são lançados ao ar
pelo artista, através de um orifício circular de um papel (suspenso/afixado por
barbantes), de maneira desordenada e
orgânica. O resultado é um turbilhão de
balões vermelhos “nascendo” do papel e
ganhando o mundo. Ações que saem do
papel e ganham o mundo.
“Paper-project” an installation that uses
performative action elements, where
gas balloons will be launch into the air
by the artist, through the circular hole of
a paper (suspended / affixed by strings),
in a disorderly and organic way. The result is a whirlwind of red balloons “being
born” out of the paper and winning the
world. Actions that get off the paper and
win the world.

REALIZAÇÃO PERFORMED BY BRUNO
LABORINHO
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS PHOTO
CREDIT JOÃO NUNES
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA
Integrado no projeto de investigação
e divulgação da vida e obra de Miguel
d’Alte (1954-2007), iniciado em Vila Nova
de Cerveira por Helena Mendes Pereira,
precisamente, há 5 anos, a apresentação
deste documentário, produzido por Bruno Laborinho, jovem realizador formado nas melhores escolas de cinema do
Reino Unido, recolhe, simultaneamente, imagens e momentos das sete exposições retrospetivas do projeto, como
apresenta a visão de uma artista sobre
outro artista cuja história se inscreve na
da Vila das Artes.
Included in the research and dissemination project on the life and work of Miguel d’Alte (1954-2007), started in Vila
Nova de Cerveira by Helena Mendes Pereira precisely five years ago, the presentation of this documentary, produced by Bruno Laborinho, a young
producer who graduated from the best
UK film schools, simultaneously collects
images and moments from the seven
retrospective exhibitions of the project
and presents an artist’s vision of another artist whose history is inscribed in
the Village of the Arts.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
ARTIST RESIDENCIES

PROJETOS SELECIONADOS
SELECTED PROJECTS

DIADAY16ATO20
SETEMBROSEPTEMBER

DOMSUNATOQUITHU

NOME\NACIONALIDADE
NAME\NATIONALITY

PERÍODO DE RESIDÊNCIA
RESIDENCY PERIOD

Afonso Guimarães dos Santos

2O a 31 de agosto
/august

Portuguesa\Portuguese

Ana Patrícia de Almeida Bonifácio
Portuguesa\Portuguese

2O a 31 de agosto
/august

Carolina Gil M. C. de Oliveira Lourenço 2O a 31 de agosto
Portuguesa\Portuguese
/august

Choichi Nishikawa

2O a 31 de agosto
/august

Mariana Braga Mizarela

O3 a 14 de setembro
/september

Maxim Ivanov e Viktoria Nurislamova

O3 a 14 de setembro
/september

Reynaldo Candia

O3 a 14 de setembro
/september

Yen-Yu Tseng

O3 a 14 de setembro
/september

Japonesa\Japanese

Portuguesa\Portuguese

Russa\Russian

Brasileira\Brazilian

Tailandesa\Thai

WORKSHOP DE CERÂMICA
CERAMICS WORKSHOP
15H00
O TRANSBORDAR DO VAZIO
THE VOID OVERFLOW
CONCEÇÃO PERFORMED BY MARGARIDA
ARAÚJO
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
A ideia é uma parte das peças ser construída por mim e outra parte ser construída pelas pessoas que frequentarão
os workshops de cerâmica e pintura. As
pessoas serão desafiadas a criar peças
com espaço vazio que traduzam a ideia
de transbordar algo e que ao mesmo
tempo tenha um outro buraco para sobrepor as peças e assim construir uma
peça maior. O outro workshop será realizado com o objetivo de pôr pessoas a
pintar/desenhar essa ideia e no final essas pinturas/desenhos serão penduradas na parede, à volta das peças tridimensionais realizadas em cerâmica.
The main idea is to build one part of the
pieces myself and another part will be
built by the people attending at the ceramics and painting workshops. People
will be challenged to create pieces with
an empty space, translating the idea of
something overflowing and at the same
time they will have another hole to overlap other pieces and thus build a larger
one... the other workshop will be held
with the goal of encouraging people to
paint/draw this idea and, in the end, these paintings/drawings will be hung on
the wall around the three-dimensional
pieces made in ceramic.

DIADAY18EAND19
SETEMBROSEPTEMBER

DIADAY21

SETEMBROSEPTEMBER

DIADAY22

SETEMBROSEPTEMBER

TERTUEATOQUAWED

SEXTAFRIDAY

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
18H00
PERCAMINHO
PERCAMINHO

PERFORMANCE\
INSTALAÇÃO
PERFORMANCE\
INSTALLATION
21H30
CERNE
CERNE

PERFORMANCE
PERFORMANCE
18H00
MUURMLGR
MUURMLGR

ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA STAGING
AND DRAMATURGY ANA MULA
INTERPRETAÇÃO INTERPRETATION
LEONOR GUISE CARVALHO
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
A dramaturgia gira em torno de uma mulher que não consegue viver na sua própria pele. Ao contar-nos a sua história,
numa tentativa de se proteger, ela adapta o discurso narrativo, omitindo certos
momentos que a fazem sentir mais insegura ou desconfortável.
The dramaturgy revolves around a woman who cannot live in her own skin.
By telling us her story in an attempt to
protect herself, she adapts the narrative discourse, omitting certain moments
that make her feel more insecure or uncomfortable.

CONCEÇÃO PERFORMED BY HUGO
BONJOUR E JOANA MONT’ ALVERNE
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
“Somos muitos ao mesmo tempo.”
O romance “Orlando-Uma biografia” de
Virginia Woolf foi o impulso criativo para
a criação do projecto. CERNE é o resultado de uma pesquisa da personagem Orlando a partir do
vestuário. Os figurinos - ponto de partida para a criação cénica - interpretam as
várias instâncias temporais, espaciais e
emocionais que atravessam Orlando.
Pesquisando no vestuário a possibilidade de transformação, criam-se diferentes leituras sobre o corpo, a aparência, a
imagem e a identidade, pondo em valor as
particularidades expressivas do figurino.
Concepção do Projecto, Co-criação e Figurinos Hugo Bonjour; Co-criação e Interpretação Joana Mont’ Alverne; Fotografia Rebeca Bonjour; Vídeo Adriana Romero
“We are many at the same time.” Virginia Woolf’s novel “Orlando - A biography” was the creative impetus for the
project’s conception. CERNE is the result
of a research regarding Orlando’s character, stemming from clothing. The costumes - a starting point for scenic creation -interpret the various temporal,
spatial, and emotional instances that
run through Orlando. Searching the clothing for the possibility of transformation, different readings are created on
the body, appearance, image and identity, thus emphasising the costume’s expressive features.
Project Production\Co-creation and Costumes Hugo Bonjour; Co-creation and
Interpretation Joana Mont ‘Alverne; Photography Rebeca Bonjour; Video Adriana
Romero

CONCEÇÃO PERFORMED BY MANOEL
BARBOSA
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
Estreia e apresentação única na XX Bienal Internacional de Arte de V.N.Cerveira
Muurmlgr é um pré-apocalíptico, permanente e célere envolvimento corporal, visual e sonoro de todo o espaço (Fórum Cultural de Cerveira), tendo
como tema o Conflito e o Prazer em feéricas provocações, recriações e drásticas anulações.
Premiere and unique presentation at the
XX Cerveira International Art Biennial
Muurmlgr is a pre-apocalyptic, permanent and quick body, visual and sonorous involvement of the entire space (Cerveira Cultural Forum), having as
theme Conflict and Pleasure in dazzling
provocations, recreations and drastic
annulments.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
APRESENTADA POR BÁRBARA GUIMARÃES
CLOSING SESSION
PRESENTED BY BÁRBARA GUIMARÃES

DIADAY22

SETEMBROSEPTEMBER

DIADAY22

SETEMBROSEPTEMBER

SUGESTÕES CÂMARA MUNICIPAL DE CERVEIRA
SUGGESTIONS CERVEIRA MUNICIPALITY

DIADAY22

SETEMBROSEPTEMBER

SÁBADOSATURDAY

SÁBADOSATURDAY

SÁBADOSATURDAY

PERFORMANCE
PERFORMANCE
19H15
ANTES E DEPOIS
RESTAURANDO A ORDEM
NATURAL
BEFORE AND AFTER
RESTORING THE NATURAL
ORDER

MOMENTO MUSICAL
MUSICAL PERFORMANCE
21H30
MOMENTO MUSICAL COM
TANIA ESTEVES E JOAQUIM
RIBEIRO
MUSICAL PERFORMANCE WITH
TANIA ESTEVES AND JOAQUIM
RIBEIRO

CONCERTO
CONCERT
22H00
ANTÓNIO PINHO VARGAS AO
PIANO
ANTÓNIO PINHO VARGAS
PIANO SOLO

CONCEÇÃO PERFORMED BY MÓNICA
MURA
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA (SALA DE EXPOSIÇÕES)

CONCEÇÃO PERFORMED BY TANIA
ESTEVES E JOAQUIM RIBEIRO
LOCAL LOCATION AUDITÓRIO DO FÓRUM
CULTURAL DE CERVEIRA

Cada ruga ou imperfeição da pele simboliza e celebra a mulher e a sua sabedoria,
restaurando simbolicamente a ordem natural da vida. A artista usa novas tecnologias e programas de edição fotográfica
para envelhecer: em vez de tirar anos, ela
é projetada no futuro. Este projeto convida-nos a refletir sobre a busca pela perfeição estética e juventude eterna. A não-aceitação da passagem do tempo e os
seus sinais (rugas e linhas finas, textura
irregular da pele, pigmentação desigual,
falta de brilho, poros visíveis, manchas,
secura e repuxar da pele...) tornaram-se
numa verdadeira obsessão do ser humano, e embora os cânones da beleza variem
de acordo com as diferentes culturas e ao
longo da história, as pessoas continuam a
resistir ao envelhecimento do corpo.

Tania Esteves e Joaquim Ribeiro são dois
jovens músicos que têm como principal
objectivo unir as vertentes do jazz e do
clássico de um modo fresco e inovador,
quebrando as fronteiras existentes entre eles e, como diria Bernstein, combinando o melhor dos dois mundos.

Each wrinkle or skin imperfection symbolises and celebrates woman and her wisdom, symbolically restoring the natural
order of life. The artist uses new technologies and photo editing programs for aging:
instead of taking years, she is projected
into the future.
This project invites us to reflect on the
quest for aesthetic perfection and eternal youth. The non-acceptance of the passage of time and its signs (wrinkles and
fine lines, irregular skin texture, uneven
pigmentation, lack of luster, visible pores, blemishes, dryness and pulling of the
skin...) have become a true obsession for
the human being, and although the canons of beauty vary according to the different cultures and throughout history, people continue to resist the aging of the body.

Tania Esteves and Joaquim Ribeiro are
two young musicians whose main goal is
to join the jazz and the classical aspects
in a fresh and innovative way, breaking
the boundaries between them and, as
Bernstein would say, combining the best
of both worlds.

DIADAY11
AGOSTOAUGUST

DIASDAYS16\17\18\19
AGOSTOAUGUST

DIADAY25
AGOSTOAUGUST

SÁBADOSATURDAY

QUITHUSEXFRISABSATDOMSUN

SÁBADOSATURDAY

CONCERTO PAULO GONZO
CONCERT
22H00

CONCERTO
FESTA DA HISTÓRIA
RAINHA SANTA ISABEL,
CONCERT
RAINHA PEREGRINA JACOBEIA
CAROLINA DESLANDES
10H00\24H00
22h00

CONCEÇÃO PERFORMED BY ANTÓNIO
PINHO VARGAS
LOCAL LOCATION FÓRUM CULTURAL DE
CERVEIRA
António Pinho Vargas (n.1951) é um dos
mais reputados músicos portugueses da
atualidade, itinerando nas suas composições entre o universo jazz e a elegância
de um som original em que se combina
a sua dimensão intelectual, cosmopolita
e telúrica, com a magia do encontro do
autor com o piano. Merecedor de inúmeros prémios e menções, das quais podemos destacar a condecoração com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique,
em 1995; em 2012, o Prémio José Afonso pelo disco Solo II; e o Prémio Universidade de Coimbra pela sua “contribuição para a música contemporânea”, o
músico regressa, a solo e ao piano, a Vila
Nova de Cerveira para o evento de encerramento da XX Bienal Internacional
de Arte de Cerveira.
António Pinho Vargas (b. 1951) is one of
the most renowned Portuguese musicians of today, roaming in his compositions between the jazz universe and the
elegance of an original sound in which
his intellectual, cosmopolitan and telluric dimension is combined with the
magic of the author’s meeting with the
piano. Worthy of numerous prizes and
mentions, of which we can highlight the
decoration with the commendation of
the Order of the Infante D.Henrique, in
1995; in 2012, he received the José Afonso Award for the album Solo II; and the
University of Coimbra Award for his
“contribution to contemporary music”,
the musician returns to Vila Nova de
Cerveira, solo and on the piano, for the
closing event of the 20th Cerveira International Art Biennial.

LOCAL LOCATION AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
PREÇO 6,00€

LOCAL LOCATION CENTRO HISTÓRICO
ORGANIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
PRODUÇÃO ASSOCIAÇÃO VELHA
LAMPARINA

*CONSULTE PROGRAMA PRÓPRIO
*PLEASE CONSULT HISTORY FEST
PROGRAMME

LOCAL LOCATION AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
PREÇO 5,00€
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MAPA\ESPAÇOS EXPOSITIVOS
MAP\EXHIBITIONS SPACES
O1
FÓRUM CULTURAL DE CERVEIRA
CERVEIRA CULTURAL FORUM
Av das Comunidades Portuguesas
492O-275 Vila Nova de Cerveira

O2
CASTELO DE CERVEIRA
CERVEIRA CASTLE
Terreiro
492O-296 Vila Nova de Cerveira

O3

1

FACTORY VNC
Rua 25 de Abril

EN 13

www.gemadigital.com

492O-25O Vila Nova de Cerveira

O4
MAGIC BOX
Rua 25 de Abril
492O-25O Vila Nova de Cerveira
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VIATURA OFICIAL

CERVEIRA MUNICIPAL LIBRARY
Terreiro
492O-296 Vila Nova de Cerveira

O6

7

CASA DO ARTISTA - JAIME ISIDORO
ARTIST’S HOUSE - JAIME ISIDORO

9

PEDRA VERDE N13 135
492O-287 Vila Nova de Cerveira

8

2

BIBLIOTECA MUNICIPAL CERVEIRA

O7
REPÚBLICA DAS ARTES

ALOJAMENTO OFICIAL

5

REPUBLIC OF THE ARTS

3

Largo 15 Fevereiro
492O-249 Vila Nova de Cerveira
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The Cerveira Art Biennial Foundation informs that during
the event, captured images will be used exclusively as a
means of dissemination and promotion. If you have any objections, please contact FBAC’s staff.

FUNDAÇÃO
BIENAL DE ARTE DE CERVEIRA
FÓRUM CULTURAL DE CERVEIRA
AV. DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
4920-275 VILA NOVA DE CERVEIRA
—
+351 251794633
geral@bienaldecerveira.pt
bienaldecerveira.pt

Ru
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A Fundação Bienal de Arte de Cerveira informa que durante
o evento serão captadas imagens utilizadas exclusivamente como meio de divulgação e promoção. Caso se
oponha, manifeste a sua posição junto de um colaborador.
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CONVENTO SAN PAYO
SAN PAYO CONVENT
Monte San Paio
492O-O7O Vila Nova de Cerveira
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