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O tempo
de ver, ouvir, sentir
e experimentar
UMA VIAGEM DAS MEMÓRIAS, DO SOM, DAS ARTES,
DAS LETRAS, DO SER, DA VIDA

O

Tempo é o tema da VI edição do Jardins Efémeros,
festival multidisciplinar que
habita o centro histórico de Viseu
até 10 de julho.
Nas próximas páginas deste Jornal, dedicado aos Jardins Efémeros, damos a conhecer o tempo que
leva a construir um evento que
convoca artistas locais, nacionais
e internacionais. O tempo imediatamente antes do tempo que é o
agora. O que era, como se transformou e como pode ver o que o rodeia. O resultado destes Jardins é a
soma do tempo que neles se pensou e a transformação que o tempo
ajudou. Como se pode ler na apre-
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sentação da própria organização,
“a VI edição dos Jardins Efémeros
quer permitir à cidade, à sua comunidade e aos seus visitantes, a
todos os que viajam connosco, um
exercício prático exploratório, verdadeiramente capacitante do bom
uso do tempo, síncrono com as maravilhosas experiências adquiridas
com o seu simples passar. Uma viagem no tempo: das memórias, do
som, das artes, das letras, do ser, da
vida.
A edição deste ano pretende assim ser uma viagem de descoberta sensorial nas ruas, nos edifícios
icónicos ou devolutos da cidade de
Viseu”.
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SOM, ARTES VISUAIS, ARQUITETURA, CINEMA, PÓLIS, OFICINAS, MERCADOS E TEATRO E DANÇA
Desde o jardim de arquitetura efémera que envolve a Praça D. Duarte – Estapédio - às três naves do Pavilhão Mundo Português, antigas
instalações da fundição Francisco
Gonçalves na rua José Branquinho, passando ainda pela Avenida
Alberto Sampaio ou pela “Casa da
Palmeira” na rua Serpa Pinto, é o
tempo a deixar as suas marcas em
espaços que hoje são ocupados por
novas linguagens artísticas.
Nos próximos dias é também tempo de se descobrir em artistas consagrados como Alexandre Farto (VHILS) e Miguel Januário
(±MAISMENOS±) e Duarte Belo,
numa exposição coletiva, com conferências, apresentações e debates
que se propõem a pensar Portugal.
Em parceria com o Museu Nacional Grão Vasco que assinala o cen-

tenário, Diogo Pimentão celebra a
efeméride com a exposição “Insignificantes”, um conjunto de trabalhos com um método de revelação
que remete para o início da fotografia.
Destaque para os concertos na Catedral de Viseu (que assinala os
seus 500 anos). Nomes como Steven Brown e Blaine L. Reininger,
cofundadores dos Tuxedomoon, os
dinamarqueses Liima, o norueguês
Geir Jenssen, mais conhecido por
Biosphere, e ainda a harpista americana Mary Lattimore prometem
diferentes noites e ambientes sonoros.
A Igreja da Misericórdia (instituição que está também a comemorar
os 500 anos) volta a acolher momentos musicais, abrindo as portas
para os gregos Mohammad.

À semelhança de anos anteriores,
também o Museu Nacional Grão
Vasco recebe concertos e performances como Aïsha Devi, uma
soprano com formação clássica, o
israelita Nadav Spiegel, mais conhecido por Autarkic, e Alexis Paul
com o seu projecto Saudaá Group.
No adro da Sé passam nomes como
Lula Pena, peixe: avião, Sensible Soccers, Filho da Mãe, entre outros.
Ainda no som, Joana Gama faz
uma performance inspirada na
obra enigmática de Eric Satie e
aventura-se a tocar a peça durante 15 horas.
A Casa do Sonho está de volta. Este
ano são 45 oficinas que prometem
fazer sonhar miúdos e graúdos.
Está também de volta a Casa de
Partida, com uma exposição cole-

tiva num edifício da rua Senhora
da Boa Morte por parte dos alunos
do curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior de Educação de Viseu.
A Amnistia Internacional e a artista Marian van der Zwaan não esqueceram a problemática da discriminação e confrontam o público
através de uma instalação com quilómetros de fio e uma vídeo-projeção por parte da compositora Pauline Oliveros e da autora Ione, um
excerto da ópera The Nubian Word
for Flowers. Inês Nepomuceno trará “notícias felizes” com “E Se?”
Há novamente cinema ao ar livre,
há mercados, música com “pratos
da casa” e magia.
Haverá, com certeza, muito tempo
para ver, ouvir, debater, sentir e experimentar.
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TEMPUS FUGIT

o jardim o tempo
babilónico suspenso
hesita se existe

HORTUS FUGIT

Daniel Jonas
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sai às sextas!

PARCEIRO OFICIAL

NO ESPAÇO E NO TEMPO
DOS JARDINS EFÉMEROS
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Um projeto que
apaixona, tanto a
produzir como a
oferecê-lo ao público
ACREDITAR NA CULTURA E NA EDUCAÇÃO PELA ARTE É
O LEMA DE SANDRA OLIVEIRA, CRIADORA DOS JARDINS
EFÉMEROS

A

criadora dos Jardins Efémeros, Sandra Oliveira, defende que “cultura não é só
entretenimento” e que ela “acrescenta valor ao homem, à sua responsabilidade social e à sua maneira de intervir ou viver num
espaço, num tempo e numa comunidade”. É assim que a mentora do
festival multidisciplinar, que vai
para a sexta edição, gosta de falar
sobre um projeto que a apaixona
tanto a produzir como a oferecê-lo
ao público. Afinal, como realça, “todos nós acreditamos na cultura e
na educação pela arte”.
O processo de montar um festival
com esta abrangência começa mal
acaba a edição anterior. Para este
ano, o Tempo foi a escolha natural
como tema. Como explica Sandra
Oliveira: “2016 é o ano em que o
tempo marca determinadamente a
nossa vida e o que é ser viseense”.
“São os 100 anos do Museu Grão
Vasco e dos Paços do Concelho, os
500 da dedicação da Catedral e da
Misericórdia”, lembra, destacando
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as parcerias que, desde a primeira
edição dos Jardins Efémeros, são
concretizadas com estas e outras
instituições.
A criadora do festival acredita que
é através da responsabilidade social das instituições, mas também
das empresas, que se devem “inscrever boas práticas que promovam a qualidade de vida da comunidade onde estão inseridos”.
“Temos feito um percurso simpático em termos de atratividade. Conseguimos mostrar o que de melhor
e mais avançado se faz nas artes
quer a nível local, como nacional e
internacional. É um projeto audaz
e o que se vê no catálogo que, muito além dos caracteres que o constituem, são pessoas, são ideias, são
mais de quatro meses de trabalho
intenso”, afirma Sandra Oliveira.
Este é um festival que criou um
conceito e uma relação com a cidade. “É o exemplo de que somos hoje
capazes de fazer produção contemporânea, mesmo numa cidade do
interior”, ressalva a criadora.
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Sorrisos aumentam
cerca de 162% no
distrito de Viseu - 15
de Março de 2022
CRIMINALIDADE DEU LUGAR A FELICIDADE

E

se as notícias fossem todas
felizes. E se em vez da tragédia houvesse só a felicidade. E se em vez de tiros desferidos
no ser humano fossem noticiados
os beijos partilhados ou os sorrisos
espalhados pelo mundo. E se todas
as manchetes fossem histórias de
amor, de solidariedade, de celebração da humanidade...
É através da transformação de
manchetes de jornais que a designer viseense Inês Nepomuceno
quer levar o público a refletir e a
procurar alternativas às notícias
trágicas reais do país e repensar a

sociedade e o mundo de hoje. Uma
intervenção especulativa que surge da própria interpretação da artista.
Esta narrativa textual, além de estampada em camisolas, vai também
ser lida num carro que anda a circular por diferentes lugares, numa
tentativa de provocar o espetador
através de histórias felizes.
“São notícias do futuro pelas quais
ansiamos, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que se
concretizem”, prometem todos os
que querem estar envolvidos neste
grande movimento do “E se...”
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A CIDADE-JARDIM
QUE SE VIVE E REINVENTA
Almeida Henriques
Presidente da Câmara Municipal de Viseu

Há mais de 80 anos que Viseu se assume, orgulhosamente, como “cidade-jardim”. E desde então não se tem deixado de reinventar, na
paisagem, nos acontecimentos e nas vivências.
Muito recentemente foi descoberta no baú da
Cinemateca Portuguesa a película de um filme, datado de 1936, que adota também esse
slogan antigo da cidade: “Viseu, Cidade-Jardim
da Beira Interior”, de Amélia Borges Rodrigues
(80 anos depois, estamos a restaurar a película
para reapresentação e edição DVD, numa cooperação com o Cine Clube de Viseu e Cinemateca).
Um dos aspetos que mais me prendeu a atenção nas imagens que pude ver dessa película
relaciona-se com a presença arbórea (entretanto apagada) nalgumas das nossas praças
históricas. É o caso da Praça Luís de Camões
(hoje Praça D. Duarte), pontuada por árvores
frondosas que formavam uma mancha verde
ou acastanhada conforme as estações do ano.
Viseu como “cidade-jardim” tem pois a sua história, o seu presente e o seu devir.
Para além da sua programação cultural multidisciplinar, em diversos pontos da cidade, os
Jardins Efémeros têm o mérito de nos fazer
voltar a olhar o ambiente e a arquitetura do
centro histórico, interpelando o que ele foi e
é e projetando possibilidades de vivência. Este
ano, o evento propõe-nos um cenário promis-

sor com a instalação de 280 árvores, um duplo anfiteatro constituído por 20 toneladas de
madeira maciça e uma cascata a 10 metros do
chão.
É pois mais um convite singular a reviver e redescobrir a cidade-jardim e o centro histórico,
na senda de outras iniciativas culturais que
têm nascido e ganho raízes positivas em Viseu.
De resto, em 2016, há todos e mais alguns motivos para que isso aconteça, já que se celebram
os Centenários do Museu Nacional Grão Vasco
e dos Paços do Concelho e os 500 Anos da Sagração da Sé e da Misericórdia de Viseu.
Reconhecendo o valor intrínseco e único do
centro histórico enquanto espaço de vivência cultural, social e ambiental, este verão, o
Município de Viseu ensaia o futuro modelo
de mobilidade mais suave na zona da Sé, desafiando todos a vivê-la e visitá-la com menos
automóveis.
Lançámos por isso a campanha “Viver o Centro Histórico sem Carros”, disponibilizando um
shuttle elétrico e gratuito e soluções de estacionamento low-cost na envolvente próxima.
Usufruir do coração antigo da cidade na sua
plenitude e dos acontecimentos vibrantes da
cidade-jardim faz também parte da “qualidade
de vida” e da felicidade que são hoje a marca
de Viseu.
Seja bem-vinda/o!

MAPA DOS LOCAIS ONDE DECORRERÃO OS EVENTOS DOS JARDINS EFÉMEROS 2016

Casa da Palmeira

Adro da Misericórdia

Exposições de 6 artistas+pop
up bar com cozinha

1. Palco principal CONCERTOS
(4 concertos+1 concerto indoor)
2. Exposição no museu da misericórdia

Pavilhão do Mundo
Português

Museu Grão Vasco

Exposição de arquitectura
Exposição de fotografia
Exposição de arte urbana

1. Concertos
2. Exposições
3. Oficinas

L

G

D

B

Largo Pintor Gata
Mercado de proximidade mais djsets ao
Final da tarde (10 dj sets)

N

O

Artes Visuais
Exposições

A

Edifício Porta do Soar

J

Estapédio#2 Rua do soar (6 dj sets
após a meia noite)

H

Praça D. Duarte
1. Cinema/videoart (5 sessões)
2. Estapédio – nome do programa: (5 ou 7 concertos
ao final da tarde)
3. Teatro/magia 2 sessões
4. Oficinas – várias
5. Instalação de arquitectura paisagística

Casa de Partida Rua Escura

C

M

E

Catedral de Viseu
1. Concertos
(irão haver 4 concertos)

Edifício do Antigo Orfeão
F

I

1. Conferências de Música – THE WIRE
2. Conferências de Arquitectura com HABITAR
Portugal

Sede Jardins Efémeros

Av. Alberto Sampaio
(nesta rua estarão assinaladas cerca
de 15 lojas com projecto
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Mercado 2 de Maio

Casa do Sonho

Instalação de Arte

Espaço dedicado à infância

PUB

A melhor rede social, continua a ser tradicional...
Um grupo de amigos concretiza um sonho, criar
uma nova “rede social”. A plataforma que usam é o
Dux Palace, os “smiles” vêm em forma de petiscos e
é impossível não fazer “like” à sua vasta carta de vinhos. Movidos pela paixão da cozinha, aliada ao gosto de bem servir, neste espaço trabalha-se em prol
da felicidade alheia. Os petiscos são o mote para que
os clientes consigam reconhecer a qualidade numa
forma relaxada de estar à mesa. Nunca descurando o
conceito família, o chefe Luís Almeida também nos
prepara todos os domingos um cabrito assado da forma mais tradicional possível.
Dux Palace, o local ideal para reunir família ou
amigos e degustar os mais variados petiscos e vinhos. Deixe-se envolver numa experiência enogastronómica única... Onde a tradição dos sabores impera e a contemporaneidade dá o ar de sua graça.

Rua Paulo Emílio nº12
Seg-Qui:
Sex:
Sab:
Dom:
facebook @duxpalaceviseu

12h00 - 15h00
19h30 - 23h00
12h00 - 15h00
19h30 - 00h00
12h30 - 15h00
19h30 - 00h00
12h30 - 15h00
19h30 - 23h00

Reservas: 963 004 817
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Uma babilónica praça D. Duarte
ENTRE ÁRVORES, CASCATAS E MESAS DE AMIGOS

O

s viveiros sempre fascinaram Álvaro Pereira, arquiteto e porta voz do Atelier
do Rossio, responsável pelo jardim que recebe o público na praça
D. Duarte. Foi a partir desta ideia
e da relação que queria criar entre este espaço e a própria cidade
que concebeu uma “sala” de 280
árvores e onde se pode andar ao
“ritmo de cada um”. Um local onde
se está “cara a cara” com o Rei D.
Duarte e que tem um palco – o
Estapédio – onde tudo é aproveitado. A dupla cascata, “monumental e protagonista deste conjunto”,
projetada acima das copas serve,
também, para “marcar o ritmo do
tempo”.
“Com a disposição das árvores em
linha reta, espaçadas com idênticos intervalos entre si, pretendemos criar uma geometria e ritmo
que se relacionem e criem novas
perspetivas com o espaço envolvente”, explica o arquiteto cujo
atelier já foi responsável por outras peças que marcaram edições
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anteriores dos Jardins Efémeros.
A leitura deste jardim pode ser
feita a dois tempos. O primeiro “é
quando entramos e vemos a copa
das árvores por baixo. O segundo
é quando atravessamos o palco e
ficamos à cota dos pés do rei D.
Duarte. Aqui já se vê este jardim
com outra perspetiva porque ficamos a ver as árvores por cima”,
adianta. “A ideia foi a de promover um possível diálogo entre as
árvores, os edifícios e os elementos que constituem a praça, esplanadas e mobiliário urbano. Apreciar a praça e a vida da cidade
num plano superior, como nunca
antes aconteceu”.
O projeto de arquitetura, sempre
efémero, que transforma o centro
histórico de Viseu, é uma das intervenções que mais curiosidade
suscita. “Aqui podemos ter uma
forma de pensamento diferente
e os Jardins Efémeros, enquanto
festival mutidisciplinar, são isso
mesmo, o experimentalismo”, salienta Álvaro Pereira. E exempli-

fica: “a cascata é um andaime de
obras. É feita por coisas que habitam a cidade e são elas efémeras.
Chega-se, monta-se e depois retira-se. Este é também o ritmo de
uma cidade”.
O arquiteto sente orgulho em dizer que tudo o que o público vê e
experimenta é feito “por nós e empresas locais”, uma forma de criar
também uma “relação de proximidade”. “Desde que o serralheiro e
o carpinteiro começaram a trabalhar connosco, percebo que eles
próprios acabam por se identificar
com este projeto. Acabam por vir
com a família e sentirem-se parte
de uma ligação que essa já não é
efémera”, realça.
Para Álvaro Pereira, são projetos
como este que constituem uma
oportunidade para os arquitetos
fazerem coisas diferentes. “São
projetos que vemos o resultado final rapidamente, um processo de
tempo completamente diferente
comparado com, por exemplo, a
construção de uma casa”, conclui.

PUB

Jornal dos Jardins

12

Quanto tempo o sonho tem?
“NÓS SOMOS AMOR PARA OS JARDINS EFÉMEROS”

S

e há algo que sobrevive ao tempo e que o atravessa sem limites é o sonho. E assim, este ano os
Jardins Efémeros voltam a receber uma casa cujo
habitat natural é o sonho e cujos habitantes são as
crianças. É na rua do Comércio que a Casa do Sonho
volta a tomar o seu lugar, desta vez com o seu olhar
redirecionado para a passagem do tempo e para a sua
efemeridade. “Uma vez que esse é o tema desta edição
dos Jardins Efémeros decidimos realizar uma viagem
pelo tempo. Nas duas salas principais de acolhimento,
que se encontram no 1º piso, realizámos quatro fases
nas quais as crianças e todos os que quiserem poderão viajar para eras distintas da história. Neste caso
iremos abraçar a Era dos Dinossauros, a Pré-história,
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a Época dos Descobrimentos e o Tempo Contemporâneo”, explica Soraia Oliveira, a coordenadora do projeto. À semelhança da edição anterior, a Casa do Sonho
terá como alvo principal as crianças entre os três e os
16 anos. “Os materiais das salas de acolhimento são na
sua grande maioria reaproveitados e reciclados para
que as crianças possam pegar e brincar à vontade neles sem receio de os estragar porque caso isso aconteça cá estamos nós para lhes dar vida outra vez”, conta
Liliana Bernardo, a criadora artística do projeto. Assim, as crianças que visitarem a Casa do Sonho terão
a oportunidade de se fazerem passar por dinossauros,
comandar um barco da era dos descobrimentos, ou
até entrar dentro de um foguetão.
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O TEMPO EM DOIS ESPAÇOS
Outra das grandes novidades deste ano será uma instalação artística também ela inspirada no tema central do festival, criada e coordenada por Ana Melo,
docente da Escola Superior de Educação de Viseu. “A
instalação vai estar dividida em dois espaços: o primeiro é uma abordagem ao tempo, à sua passagem,
mecanização e marcação. Fazemos aqui uma revisita
à obra de Salvador Dalí, ‘Persistência da Memória’ em
três dimensões, onde se encontrará um relógio interativo que será um carrossel onde as crianças vão poder andar. No segundo espaço observamos a passagem do tempo através das quatro estações do ano de
uma forma multissensorial. Utilizamos luz, elementos multimédia, sons e objetos plásticos que caracterizam as épocas do ano”, descreve Ana Melo.

ATIVIDADES NOTURNAS NA CASA DO SONHO
À semelhança do ano anterior, uma das grandes apostas do projeto Casa do Sonho é a grande variedade de
oficinas que prometem abraçar várias áreas didáticas
como a expressão dramática, as artes plásticas, a comunicação, a ciência, a robótica, o ioga e até a agricultura. “Felizmente, este ano já são muitas as vagas
preenchidas. As escolas de Viseu aderiram em massa
e também já recebemos algumas inscrições de crianças individuais. Mas contamos esgotar todas as vagas
ao longo da edição dos dez dias do festival”, afirma Soraia Oliveira.
Este ano, as oficinas didáticas infanto-juvenis contarão ainda com mais uma novidade: “Decidimos realizar oficinas à noite, após a habitual hora de jantar.
Como é uma proposta nova os pais até podem ficar
apreensivos com o horário mas acreditamos que ainda assim vão fazer muito sucesso”, acrescentou.
A Casa do Sonho proporciona às crianças que a visi-

tam uma biblioteca e uma ludoteca, nos quais os pequenos visitantes podem dedicar algum tempo a ler
ou a completar um puzzle.
Tal como todos os sonhos, esta Casa foi um projeto
muito desejado e planeado pelas suas criadoras. Três
meses foi o tempo necessário para erguer este espaço. “Desde março que temos vindo a trabalhar todos
os dias um bocadinho, ainda que nem sempre seja fácil porque temos todas profissões diferentes mas fazemos isto com muita dedicação. Temos ainda a sorte de
contar com o apoio de estagiárias da Escola Profissional Mariana Seixas e de alguns alunos da Escola Superior de Educação de Viseu”, relata Liliana Bernardo.
Ansiosas, as três organizadoras acreditam que mais
uma vez a Casa do Sonho vai trazer alegria à edição
dos Jardins Efémeros.
“Nós somos amor para os Jardins Efémeros”, remata
Liliana Bernardo.

1 JUL
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O que há é também para ver
“COLECTIVO SOVA” INTERVÉM NA AVENIDA ALBERTO SAMPAIO

É

Foto Colectivo SOVA

na avenida Alberto Sampaio que o “Colectivo
SOVA” se instalou para levar até esta artéria
de Viseu uma extensão dos Jardins Efémeros.
Trinta lojas fazem parte de uma grande galeria urbana com intervenções que marcam o próprio ritmo da
rua. O tema é a “Cidade e o Tempo”.
Constituído por pessoas das mais diversas áreas, o
resultado que se pode ver é também o reflexo das
linguagens de cada um dos artistas. Há projetos de
arquitetura, de ilustração, de artes performativas,
de som e de dança. Intervenções nas fachadas e nas
montras. Ir comprar uns óculos pode ser a oportunidade para ver um candeeiro único feito por mais de
300 lentes ou apreciar uma recriação de uma pintura de Frida Kahlo enquanto se adquire uma peça
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de roupa. Já numa antiga garagem, a terra é o palco para um conjunto de performances que ali decorrem.
Este projeto surge da própria vontade dos comerciantes que sempre manifestaram o desejo de fazerem
parte dos Jardins Efémeros. No ano passado, chegou a ser criada uma associação de lojistas que desenvolveu atividades durante o período do festival.
Este ano, a mentora dos Jardins, Sandra Oliveira, entregou ao “Colectivo SOVA” a curadoria deste espaço.
Algumas das intervenções são criadas pelo “Colectivo”, outras foram os próprios comerciantes que avançaram com ideias e as colocaram em prática.
A rua vai ter ao longo dos dez dias uma programação
de acordo com o que é a identidade do festival.

PUB
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DE MESTRE.
NO TEMPO CERTO.

Oficinas e workshops:
uma árvore sem fundo

Carlos Salvador
Professor

Escrever sobre tempo no cinema deveria ser
mais do que escrever sobre montagem no cinema. Poderia pedir ajuda ao senhor Eisenstein para colocar alguma ordem no texto, ou
ao senhor Deleuze para o encher de reflexões
e referências. Mas este é apenas um texto
menor, quase escrito como se não fosse preciso escrevê-lo. Não sei muito sobre cinema.
Apenas vejo cinema. E cada vez tenho menos tempo, até para ver cinema. O tempo está
muito mudado. Não é como era, no cinema
e na vida. Numa sala de cinema habituaram-nos a ver o passado regressar ao presente ou
a recebermos o futuro antes de tempo. Fomos
deixando que os longos planos nos dessem
de presente os pormenores que a profundidade de campo nos oferece. Sentimos vertigens durante uma montagem ‘à la videoclipe’. Ou ficamos confundidos entre analepses e
prolepses. Perdemo-nos numa elipse ou à procura de um corte na montagem, sem percebermos que talvez seja um longo plano de sequência. Mas entretanto, dentro de uma sala
de cinema, o tempo foi ganhando outras formas. Fez-nos descobrir que pode ser circular,
como em ‘Pulp Fiction’, invertido como em ‘Irreversível’, curvo como em ‘Perdido em Marte’, não linear como em ‘Memento’, ou verdadeiro (fora do ecrã) como em Boyhood. Pode
ser paralelo a outro, como em ‘Amor Cão’, intrincado como em ‘21 Gramas’ ou pode mesmo parar, como em ‘Cashback’. Viajar no tempo tornou-se comum, como em ‘Regresso ao
Futuro’, mas por vezes delicioso como em
‘Peggy Sue Casou-se’. O tempo dentro de um
filme pode também ser real, como em ‘Birdman’, ou em ‘A Corda’, do senhor Hitchcock,
para terminar este rol com um clássico. Algum tempo antes do senhor Deleuze, a senhora Ropars-Wuilleumier disse que, antes
do pós-guerra, o cinema tinha sido a arte do
movimento. Teria passado a ser a arte do tempo. Tinha razão. O conceito de tempo domina
o cinema e cada filme desde a escrita do argumento até à última decisão de montagem. Depois, no filme, cada sensação nossa depende
do jogo entre o ritmo-padrão dominante e o
tempo dentro de cada cena. São dois carretos,
como numa bicicleta, cada um com várias velocidades. São duas formas de controlar a acção e de gerir tudo o que se quer tirar de um
filme para oferecer ao espectador.
Escrever, realizar e montar um filme é assumir a responsabilidade pelo tempo que se
quer fazer sentir aos outros.
1 JUL

MAIS DE CINCO MIL VAGAS PARA APRENDER A FAZER

A

s oficinas estão presentes desde a primeira edição dos Jardins Efémeros. É
a parte da programação menos visível, mas a que maior impressão deixa na comunidade.
Este ano, são disponibilizadas mais de 5 500
vagas para 45 workshops nas mais diversas áreas. É “uma árvore sem fundo. É o trabalho que mais frutos dá porque é através
da cultura e do conhecimento que podemos
melhorar as nossas competências”, assegura

a organização.
Fotografia, cerâmica, gastronomia, cinema, ilusionismo, yoga, artes plásticas, xadrez, robótica, música, teatro, meditação, vídeo, artes decorativas e dança são algumas
das áreas para as quais estão inscritas mais
de 3700 crianças que chegam de 37 escolas.
Um dos projetos de destaque surge com o
“Viseu a Dançar” que nos últimos três meses
tem vindo a trabalhar com utentes dos lares
da terceira idade do concelho.
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Diz-me como: PORTUGAL,
RETROCESSO AO FUTURO
AS EXPERIÊNCIAS DOS
JARDINS EFÉMEROS
Jorge Marques
Escritor e consultor de empresas

Em 1913, quando da estreia em Paris da Sagração da Primavera de
Stravinsky, o público não gostou, começou a vaiar, a dissonância da música pegou-se a toda a sala e o teatro
transformou-se numa batalha campal. A polícia teve que por fim ao motim. Naquela noite, todas as tradições
da música e da dança tinham sido
quebradas, o público sentiu-se insultado, mas o compositor ganhou com a
publicidade e ficou na moda. Ele queria provar que a noção de beleza era
versátil, que o cérebro tinha plasticidade e modelava tudo.
A ciência provou mais tarde que o cérebro é obcecado pela ordem, cria padrões e a seguir projecta para o futuro o que quer que aconteça. Mas
a emoção da arte acontece quando o
cérebro luta para contrariar essa ordem, quando entra em conflito com
os nossos gostos. Stravinsky contrariou o que o público queria, para ele
o motor da arte era a tensão e não a
consonância.
Os Jardins Efémeros têm esta função,
lutar pela criação de uma experiência
nova, difícil, que seja preciso um esforço para a compreender, que conflitue com o que conhecemos e gostamos. Isto porque fomos construídos
para odiar a incerteza da novidade e
porque, mais importante que educar
é produzir aprendizagens, ou como
diz o neurocirurgião Vitor Gonçalves, filho desta terra, aprender é criar
memórias. A arte modifica o cérebro
e não o contrário, por isso é perigosa,
mas só no início, porque depois entranha-se e torna-se bela.
Um simples exemplo entre as novidades deste ano. Haverá um restaurante vegetariano em permanência,
vegetariano? Tanto preconceito... Experimentar vai ser certamente uma
boa aprendizagem. Tal como aconteceu com a Sagração da Primavera de
Stravinsky que anos depois de vaiado na estreia, acaba aplaudido de pé e
ele levado em ombros. Em 1940 Walt
Disney usou esta música para um filme infantil de desenhos animados-Fantasia…
O não gosto, acaba no… Que beleza!
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UM PAVILHÃO QUE MOSTRA MUITO SOBRE PORTUGAL, PORTUGAL NA EUROPA, O
QUE É A EUROPA E SE EXISTE ESSA EUROPA

C

arros velhos cobertos de pó, ferros suspensos, motores empoeirados, ferramentas espalhadas, mato, buracos habitados
por gatos, um calendário de 1999... marcas que
comprovam a passagem do tempo por um armazém que em outros tempos teve a sua glória. Hoje é o espelho da deterioração, da fraqueza, do esvaziamento. É também o espelho
de um país, de uma Europa, que tem um futuro incerto e que vê a história, e não a boa, a
repetir-se. Há 76 anos, em Lisboa, a Exposição

Mundo Português elevava a condição do Estado Novo. Hoje, é na antiga Fundição Francisco Gonçalves, na rua José Branquinho, que o
Pavilhão Mundo Português acolhe um espaço onde os despojos do passado servem de cenário para uma reflexão que Miguel Januário
(±MAISMENOS±), Alexandre Farto (VHILS) e
Duarte Belo fazem sobre Portugal, a Europa e
o próprio mundo. A arte urbana e a fotografia a deixarem a sua marca no futuro com um
olho no passado.

“Há um esvaziamento das ideologias, dos pensamentos.
A história está-se a repetir e nós estamos a voltar atrás.
Expressar-me através de intervenções visuais é exatamente por
causa do esvaziamento dos discursos. As palavras hoje em dia
começam a ter outros significados. Vivemos num mundo onde
os conceitos muito facilmente são subvertidos quando, por
exemplo, se usa o conceito de liberdade ou de democracia para
invadir países”
Miguel Januário
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UMA EUROPA DESCONTROLADA
Europa é uma palavra que, nos dias
de hoje, começa a ficar esvaziada
de significado e Portugal está numa
Europa descontrolada. A ascenção
dos ideais de extrema direita, a dependência económica, a cisão do
Reino Unido e a crise dos refugiados são alguns dos “males” que a
afetam. São também os sinais que
Alexandre Farto e Miguel Januário,
que pela primeira vez trabalham,
oficialmente, em conjunto, usam
para pensar a posição de Portugal
neste cenário. Da reflexão conjunta
sobre a atualidade surgem três intervenções que podem ser vistas
durante os Jardins Efémeros no Pavilhão Mundo Português.
“Estamos a aproveitar este momento para pensar Portugal e a sua
posição na Europa. Um Portugal
dependente que acaba por ser contolado de fora por uma Europa que
se encontra numa situação complicada”, realça Miguel Januário, ar-

tistas plástico conhecido pelas suas
intervenções políticas e críticas
através do projeto ±MAISMENOS±.
Um pensamento que é também o
de Alexandre Farto que considera
ser um “momento histórico” aquele que estamos a atravessar. “Todas estas diferenças com as quais
nos últimos anos não se lidaram estão agora a vir ao de cima. As peças
que apresentamos são a reflexão
sobre estas camadas que nos pareciam tão distantes, como o protecionismo ou o acabar de um projeto
europeu com determinados ideais,
mas que estão a surgir. Estas coisas
que pensávamos que estavam tão
distantes no tempo mas que afinal
bastou uma crise para tudo surgir
de novo”, descreve VHILS, um dos
artistas mais conceituados na área
da arte urbana (street art) e que
através dos seus trabalhos desventra edifícios e dá a conhecer as “caras do mundo”.

“São três peças que falam muito sobre Portugal, Portugal na
Europa, Portugal no mundo. O que é a Europa e se existe essa
Europa. A ideia desta Europa era a de não repetirmos todos
os erros que foram feitos no passado. Mas estamos a chegar a
um momento que é preciso refletir porque para a nova geração
todas as conquistas que se conseguiram parecem estar a
desvanecer-se”
Alexandre Farto
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A IRONIA DA DECADÊNCIA
DUARTE BELO E HABITAR PORTUGAL

O

Pavilhão Mundo Português é, em si, uma ironia. Aqui, na decadência, encontra-se, através
da arte, uma abordagem crítica sobre Portugal.
Às intervenções de VHILS e Miguel Januário, juntam-se o património fotográfico de Duarte Belo e o arquitetónico do projeto “Habitar Portugal”.
Na antiga fundição, o mundo português é também
feito por Duarte Belo, cuja observação dá a conhecer um país pós moderno. São fotografias que o artista tirou ao longo de três décadas, um levantamento
fotográfico da paisagem, das formas de povoamento
e arquiteturas em Portugal. Este trabalho continuado deu origem a um arquivo fotográfico de mais de
1.400.000 fotografias e vários livros sobre o tempo e a
forma do território português.
O Pavilhão está dividido em três naves com três con-

juntos de fotografias. Numa primeira nave há a presença de vegetação, que vai colonizando o espaço
abandonado. É a vida na sua mais pungente dimensão. Na nave oposta há um conjunto de viaturas que
ali terminaram, enquanto Fundição Francisco Gonçalves, as suas viagens há alguns anos. Peças, agora
inúteis, que servem de cenário a um conjunto de imagens de veículos, abandonados, acidentados, registadas ao longo de quase trinta anos pelo território português.
Por fim, para contrastar com estas realidades, que
aparentemente nada têm em comum, um percurso
por alguns dos mais notáveis monumentos históricos
de Portugal.
Espaços monumentais e referências de uma identidade coletiva.

A CRISE E O SEU IMPACTO
Habitar Portugal: “Está a arquitetura sob resgate?” é o debate que
se pretende trazer à luz do dia nesta edição dos Jardins Efémeros.
Numa iniciativa da Ordem dos Arquitetos, esta exposição exibe uma
seleção de obras feitas em Portugal nos últimos três anos com o
objetivo de mostrar o impacto da
crise na arquitetura. O período a
que esta edição corresponde, 20122014, é coincidente com o programa de resgate financeiro a que
Portugal esteve sujeito.
Comissariada pelos arquitetos Luís
Tavares Pereira, Bruno Baldaia e
Magda Seifert, a mostra, a que se
seguem os debates e as conferências a ela associadas, “pretende
colocar em perspetiva o momento que a arquitetura atravessa no

país, e o modelo desta iniciativa,
através da reflexão e comparação
com as anteriores edições pela voz
de alguns dos seus comissários”.
Habitar Portugal pretende constituir-se como uma manifestação
importante que a Ordem dos Arquitetos assume para a divulgação
da arquitetura e a discussão das
suas políticas públicas.
A exposição que aqui se apresenta é já a terceira de um conjunto
de mostras que percorrerá o país,
procurando nas suas diversas manifestações compreender, discutir
e reportar o estado e a condição da
arquitetura portuguesa, que hoje
vivemos considerando o acervo
que Habitar Portugal já constitui.
Para esse efeito, cada exposição é
única no seu layout, nos registos
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vídeo originais das obras da região,
na parede/mesa que reúne os elementos de um processo de trabalho e de reflexão do comissariado,
que se estenderá ao longo da totalidade do processo de itinerância,
contribuindo com conteúdos originais para cada uma, ou na vizinhança, partilha, emparelhamento com outras propostas culturais.
Nos Jardins Efémeros, a partilha
do espaço com os trabalhos e olhares urbanos e politizados de Alexandre Farto/Vhils, Duarte Belo e
Miguel Januário, permite estabelecer novos cruzamentos e acrescentar ou confirmar pistas para a leitura dos temas lançados.
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Um festival de música sem música
RUI MIGUEL ABREU E EDITORES DA REVISTA BRITÂNICA THE WIRE JUNTAM CRÍTICOS E ARTISTAS

P

avilhão MuFala-se de música (do futuro, da memória), do
que se anda a fazer e do que
vamos ouvir. O Off The Page é um
festival literário que a revista britânica The Wire promove desde 2011
e está este ano presente nos Jardins
Efémeros, em Viseu.
Rui Miguel Abreu, jornalista e crítico musical, junta-se a um painel de
editores da revista para “desvendar
um bocado a arte do que é escrever
sobre música”.
Este festival de música, mas sem
música, já passou por Whitstable e Bristol, no Reino Unido, e Oslo,
na Noruega. Os programas de cada
evento abrangem palestras, pai-

néis de discussão, oficinas de música e exibição de filmes, abordando
as mais variadas temáticas, desde o
Dub ao Reggae, passando pelo tema
do papel da mulher na música eletrónica e ao papel da música popular nas políticas revolucionárias.
“Vai ser um tempo passado à volta
de conversas, debates e entrevistas em torno da música”, esclarece o jornalista português. Rui Miguel Abreu lembra que a The Wire
é “uma publicação de referência na
música mais avançada” e nesta extensão a Viseu do Off The Page é
dada a oportunidade de alguns dos
jornalistas da revista britânica cruzarem palcos com artistas presen-

tes. “A minha intervenção, tendo
em conta o tema dos Jardins Efémeros, aborda o espaço da memória
na música eletrónica”, desvenda.
Para o jornalista português, este
é mais um espaço onde se “pensa
e se reflete sobre a música” e encontra nos Jardins Efémeros o local ideal para se instalar. “Também
Viseu, com este festival multidisciplinar, está dois, três passos à frente. É sempre necessário quem vá à
frente desbravar os caminhos daquilo que são a música e a arte e os
Jardins Efémeros são um exemplo”,
sustenta Rui Miguel Abreu, para
quem as propostas “culturalmente
desafiantes” fora dos grandes cen-
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tros urbanos são a prova do que é a
“descentralização”.
Derek Walmsley, Emily Bick e Joe
Stannard são os editores da The
Wire que, sob a moderação de Rui
Miguel Abreu, abordam o tema do
Tempo, de diversos ângulos, relacionando-os sempre com a música
mais avançada que a história nos
ofereceu.
A The Wire montará ainda uma pequena pop up shop (feira) com várias das suas edições — revistas e
livros — disponíveis para os visitantes.
O programa Off The Page decorre
na rua D. Duarte, 60, de 8 a 10 de
Julho.
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Uma “cápsula”
onde 12 artistas
fazem acontecer
CASA QUE JÁ FOI ESCOLA E RECEBEU OS SERVIÇOS DE
VETERINÁRIA É CENTRO DE CULTURA DURANTE DEZ DIAS

D

oze artistas transformaram uma imponente casa
abandonada num centro
cultural que durante os próximos
dez dias é local de contemplação,
de espaço de descanso, de encontro e de aconchego ao estômago.
São artistas emergentes, locais e
internacionais, que são o presente e o futuro de movimentos artísticos e de criações contemporâneas. Este espaço tão singular,
uma casa secular com um grande
jardim e que já recebeu os serviços de veterinária, tem, além das
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várias manifestações artísticas,
um restaurante comunitário (Lapin Vert) e uma zona de lazer.
“Não me esqueças ontem/porque hoje não é sítio para ficar”
(“Don’t forget me yesterday ‘Cause today’s no place to stay). Este é
o início de uma música da banda
Deerhoof e cujo título – Wrong
Time Capsule – dá nome à casa
da cultura que na rua Serpa Pinto está de portas abertas durante os Jardins Efémeros. “O nome
surgiu precisamente desta música e como o tema deste festival
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está relacionado com o tempo,
achámos que se encaixava”, conta Paulo C., um dos artistas que
habita esta casa e que através da
ironia dá a conhecer a sua pintura na exposição “Paint It, Black”.
O espaço acolhedor que agora qualquer um pode apreciar e
“consumir” foi feito, inicialmente, com muitas horas de trabalho.
Não só o que foi usado nas criações de cada um, mas também
nos dias e noites que foram passados a limpar a casa e a transformá-la na cápsula que, enquan-

to ali estiver, é a casa dos artistas.
“Quando vi este espaço disse logo
que tinha de fazer um projeto
aqui”, admite Paula Magalhães,
que apresenta uma exposição de
fotografias feitas através da técnica da cianotipia.
Cada sala, recanto, mostra algo
ao público. Desde o momento em
que se avista a casa – com a Cortina de Íris Rebelo – até ao logradouro onde “coelhos verdes” dão
as boas vindas a quem, num pôr
de sol, por exemplo, ali quiser
simplesmente descansar.
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Uma gift shop tem para
venda peças feitas pelos
artistas presentes na
“Wrong Time Capusle”

No interior encontram-se vestígios dos tempos em que a casa
esteve a ser usada e também os
“Vestígios” feitos de fotografias antigas de Cindy Steiler. Há lençóis
com “Horas Perdidas em Cartas de
Amor”, uma exposição têxtil de Ricardo de Almeida Correia que se
inspirou no poema “Ausente” de
Drummond e que transporta o público para a intimidade. Liliana Velho cria, através de uma arqueologia imaginária feita de cerâmica,
“Um corpo sem órgãos”, objetos que
poderiam ter sido usados, num
passado, em rituais. “Conforme se
entra na casa e se a explora, acaba por se fazer um percurso natural pelos nossos trabalhos”, realça
a artista.
A descoberta leva o público a salas onde Anne Watt dá a conhecer
os seus desenhos sobre paisagens
rurais e onde José Crúzio e Marco Alexandre apresentam registos
vídeo e sonoros sobre lugares. Carina Martins e Jez Riley French
exploraram os clássicos da pintura japonesa no tema da natureza.
Também uma “Tribo Urbana” vai
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partilhar objetos “aqui” e “agora”.
“Este é o espaço que oferecemos ao
público e onde temos a oportunidade de expor os nossos trabalhos
de uma forma livre”, diz Liliana
Velho. “Não estamos a expor num
museu nem num espaço branco já
planeado, construímos tudo”, remata Paula Magalhães.
Estes são “os tesouros” desta cápsula que tem apenas dez dias como
tempo de vida. No final, “levamos
connosco as memórias”, salienta
Liliana Velho, mas, acima de tudo,
o início do que se pode tornar uma
prática.
“Porque não criar um movimento
de ocupar casas com arte?”, lança
o desafio Paula Magalhães. “Talvez
com esta semente outras instituições comecem a dar importância a
projetos como estes e deem a oportunidade de se fazerem residências artísticas, ao mesmo tempo
que se chama a atenção para um
património que está abandonado”,
acrescentam Paulo C. e Ricardo de
Almeida Correia para quem o conceito dos Jardins Efémeros é “sempre o início de algo”.
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LAPIN VERT
Um restaurante comunitário onde
cada um pode lavar os pratos é o conceito do “Lapin Vert”, espaço que na
“Wrong Time Capsule” vai aconchegar o público. Rosa X explica que o
seu restaurante vai servir “essencialmente comida vegetariana”. “As pessoas chegam, podem servir-se e ocupar um dos muitos espaços que a área
lounge oferece entre puffs e coelhos
verdes”, refere. É aqui o ponto de encontro e de descanso dos Jardins Efémeros.
“O restaurante vem resolver uma falha que sentimos nas edições anteriores porque recebemos muita gente que não tinha grandes alternativas
em termos de alimentação vegetariana”, esclarece a organização.
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AS EXPERIÊNCIAS DOS
JARDINS EFÉMEROS
Agostinho Ribeiro
Diretor do Museu Nacional Grão Vasco

Em Viseu, já todos o sabemos: as primícias de
Verão trazem-nos os Jardins Efémeros e, com
ele, a expetativa das novidades que as searas artísticas hão-de trazer à cidade, em resultado de
inteligentes sementeiras que, ano após ano, vão
emprestando cor ao território, substância à comunidade e saudável desassossego às pessoas. É
como quem aporta inquietude criativa, vinda de
longe e de perto, com o coração do centro histórico a palpitar, ansioso que está pelas boas novas das missivas dos que chegam, no peito desejoso dos que por cá estão e na ânsia, renovada
em cada ano, das singularidades que um evento
marcante como este transporta para todos nós.
Os Jardins Efémeros são um ato de amor pelo
território urbano que todos os anos fecunda,
pleno, dedicado, constante e intemporal nos frutos que nos vai legando ao longo dos tempos... E
é nesta emblemática e difusa noção que temos
do “tempo” que a presente edição se consubstancia, tornando-o no fio condutor de outros conceitos temporais, enquanto “série ininterrupta e eterna de instantes” porque, precisamente,
consegue o milagre da transformação de alguns
desses instantes na perenidade das memórias
que a razão não sabe explicar devidamente, e
a emoção não consegue verbalizar fielmente. É

esta, talvez, a essência mais absoluta do valor
que o tempo tem para todos nós, por conseguir
fixar no nosso imaginário a impressão da materialidade que resulta da criação artística, sem a
desfigurar nem adulterar negativamente, com o
passar dos anos...
De que nos vale o tempo, sempre tão fugidio que
até nos incomoda tanto quando dele damos conta o parecer parado, se não tivermos instantes
que nos explicam o fugaz sentido da vida, pelas mãos da criatividade que os artistas, e só eles
mesmo, nos sabem transmitir, ao jeito de David
Mourão-Ferreira:
“...
E por vezes sorrimos ou choramos
E por vezes por vezes ah por vezes
num segundo se evolam tantos anos”
“E por vezes”, in ‘Matura Idade’
O Museu Nacional Grão Vasco é, uma vez mais,
parceiro ativo dos Jardins Efémeros de Viseu,
com especial comprometimento nesta sua VI
Edição, em razão do Centenário da sua fundação, para que o “tempo” presente nos convoque
para a intemporalidade da arte, e a permanência do Homem, seu criador.
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ASSINATURA

€35 / ANO

A INFORMAÇÃO
É A BASE DO
SUCESSO
Cupão de Assinaturas
€35

PORTUGAL / IVA Incluído

no valor de €35 euros, à ordem de Legenda Transparente, LDA.
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MUDÁMOS A VIDA A MAIS DE 300.000 PESSOAS.

nós cuidamos, você vive.
CONVENÇÃO ADSE | ACORDOS COM SEGURADORAS

Tel. 232 448 885
jsclinicamedica@gmail.com . www.jsclinicamedica.com
MÓDULO 1 - CONSULTAS E EXAMES
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MÓDULO 2 - CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE
MEDICINA DENTÁRIA
Rua Poeta António José Pereira, Lote 55 R/C, Edifício Viriato
3500-235 Viseu
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PROGRAMAÇÃO

CINEMA
TEMPO: SER NO MUNDO.
UNS COM OS OUTROS | CINEMA
Curadoria | Isabel Nogueira

3 JULHO

Local | Praça D. Duarte, Viseu

22H00

SEMI-PANORAMIC SEA CONCERT

Ana Rito, 2010, 9’

NATUREZA MORTA

Susana de Sousa Dias, 2005, 70’

4 JULHO

22H00

STRANGER THAN PARADISE

5 JULHO

22H00

MAUVAIS SANG

6 JULHO

Leos Carax, 1986, 116’

22H00

LA COMUNIDAD

10 JULHO

Jim Jarmusch, 1984, 89’

Álex de la Iglesia, 2000, 107’

22H00

20,000 DAYS ON EARTH

Ian Forsyth e Jane Pollard, 2014, 95’
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ARQUITETURA
PAVILHÃO MUNDO PORTUGUÊS | Arquitetura e Artes Visuais

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e domingo > 15h00 > 23h00

EXPOSIÇÃO | Habitar Portugal 12-14 | Está a
arquitectura sob resgate?
AUTOR | Luís Tavares Pereira, Bruno Baldaia,
Magda Seifert, Comissários Habitar Portugal
12-14, um projeto da Ordem dos Arquitectos

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e domingo > 15h00 > 23h00

DEBATE | Mundo Português: identidade e desintegração

Local | Rua D. Duarte, 60, Viseu

Horário | 5 julho > 19h00

CONFERÊNCIAS/APRESENTAÇÕES | Obras
Norte II

Local | Rua D. Duarte, 60, Viseu

Horário | 6 julho > 19h00

UMA PAUSA PARA PENSAR O JARDIM |
Instalação Efémera
Autor | Álvaro Pereira, arquiteto
Atelier do Rossio Arquitectura e Design

Local | Praça D. Duarte

ARTES VISUAIS
INSIGNIFICANTES | Exposição
AUTOR | Diogo Pimentão

Local | Museu Nacional Grão Vasco (MNGV) —
Adro da Sé, Viseu

Horário | Horário do Museu Nacional Grão
Vasco

PAVILHÃO MUNDO PORTUGUÊS |
Arquitectura e Artes Visuais

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e Domingo > 15h00 > 23h00

PORTUGAL, RETROCESSO AO FUTURO |
Exposição
AUTOR | ±MAISMENOS± e VHILS
Miguel Januário e Alexandre Farto

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e Domingo > 15h00 > 23h00

MUNDO PORTUGUÊS | Exposição
AUTOR | Duarte Belo

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e Domingo > 15h00 > 23h00

A RONDA DA NOITE | Instalação
AUTOR | Carl Hagew, Rafael Farias e Tiago Resende

Local | Pavilhão Mundo Português — Rua José
Branquinho (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários), s/n, Viseu

Horário | Durante a semana > 17h00 > 23h00
Sábado e Domingo > 15h00 > 23h00
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TEATRO E DANÇA
2 JULHO

23H00

HIII! | Espectáculo de Ilusionismo
AUTOR | José Pereira

6 > 8 JULHO

Horário | 23h00

TEATRO
Local | Wrong Time Capsule, Rua Serpa Pinto,
57, Viseu

Horário | 22h00 > 23h30

21H30

COELHO BRANCO | Espectáculo de Close-Up
Magic
AUTOR | José Pereira

10 JULHO

Local | Praça D. Duarte, Viseu

22H00

\ SPATIUM / | TEATRO
AUTOR | Fraga

7 JULHO

ILUSIONISMO

MAGIA
Horário | 21h30
Local | Casa do Sonho, Rua do Comércio, 94

Horário | 21h30
Local | Casa do Sonho, Rua do Comércio, 94

23H00

CONS_U_ME | DANÇA/PERFORMANCE
AUTOR | Cláudio Vidal

MAGIA
Local | Wrong Time Capsule, The Occult
Room— Rua Serpa Pinto, 57

MERCADOS EFÉMEROS

Horário | 23h00

1 > 10 JULHO

MERCADO DE PROXIMIDADE
Produtos, Regionais, Biológicos, Artesanais

Local | Largo Pintor Gata, Viseu

Período I
Dias 2, 3 , 9 e 10 de julho | 10h30 > 13h30
reabertura às 17h30 > 23h30
Período II
Dias 1, 4, 5, 6, 7 e 8 de julho > 17h30 > 23h00

MERCADO INDO EU / FREGUESIA DE VISEU
Mercado Informal

Local | Rua da Paz, Viseu

Horário | 2 e 9 de julho das 10h00 > 23h00

MERCADO DE SONS E LETRAS
Edições de Serralves | Inc. Livros e Edições de
Autor | Matéria Prima |

Local | Rua D. Duarte, 60

Horário | Durante a semana e Domingo
17h00 > 23h30
Sábado > 14h30 às 23h30

MERCADO DE SONS E LETRAS
The Wire Store

Local | Rua D. Duarte, 60

Horário | De 6 > 10 de julho
Durante a semana e Domingo 17h00 > 23h30
Sábado 14h30 > 23h30

PUB
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ARTES VISUAIS | OUTROS LOCAIS

1 JUL

CASA DE PARTIDA II. TEMPO SUSPENSO |
Exposição
AUTOR | Curso de Artes Plásticas e Multimédia
da Escola Superior de Educação de Viseu:
Ana Rita Pereira, Diana Filipa Silva, David
Cova, Joana de Oliveira Ferreira, Joana Paula Alexandra Abreu, Rafael Sales, Cindy Góis,
Bruna Oliveira, José Carlos Oliveira, Tiago Luzio, Luís Lima, Diana Monteiro

Local | Casa de Partida — Rua Sr.ª da Boa Morte, 13, Viseu

Horário | Durante a semana | 18h00 > 20h00
21h30 > 23h00
Sábado e domingo | 17h00 > 20h00
21h30 > 23h00

INFINITIVO | Exposição
AUTOR | L Filipe dos Santos

Local | Sala maior do Carmo’81— Rua do Carmo, Horário | Durante a semana das 15h00 > 00h00
81, Viseu
Sextas e sábados das 15h00 > 02h00

WRONG TIME CAPSULE | Artes Visuais,
Teatro e Performance

Local | Rua Serpa Pinto, 57, Viseu

CORTINE | Instalação
AUTOR | Íris Rebelo

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

HORAS PERDIDAS EM CARTAS DE AMOR |
Instalação
AUTOR | Ricardo de Almeida Correia

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

VESTÍGIOS | Instalação
AUTOR | Cindy Steiler

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

COMO HABITAR UM CORPO SEM ÓRGÃOS?
| Instalação
AUTOR | Liliana Velho

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

PAINT IT, BLACK | Instalação
AUTOR | Paulo C.

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

INTERMITÊNCIAS #1 | Instalação
AUTOR | José Crúzio e Marco Alexandre
Instalação com vídeo PAL DV, 16:9, PB, som estéreo, loop, TRT: 00:07:00:00 Dimensões: variáveis

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

O TEMPO NÃO MORA AQUI…
MEMÓRIAS DE UMA (NÃO) MEMÓRIA |
Instalação
AUTOR | Paula Magalhães

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

TIME FRIEZE | Instalação
AUTOR | Anne Watt

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00
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ARTES VISUAIS | OUTROS LOCAIS
A TINTA ESBATE-SE EM FORMA DE ONDA |
Instalação
AUTOR | Carina Martins e Jez riley French

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
to, 57, Viseu
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00

WALKMANPAINTINGS | Instalação
AUTOR | Andreas Trobollowitsch

Local | Museu Nacional Grão Vasco ( MNGV) —
Adro da Sé, Viseu

Horário | De 5 a 10 de julho
Horário do Museu Nacional Grão Vasco

RED STRING | Instalação
AUTOR | Marian van der Zwaan

Local | Plano inferior do Mercado 2 de Maio, Viseu

Horário | 1 a 10 julho

À RODA DO TEMPO | Instalação
AUTOR | Ana Souto e Melo

Local | Casa do Sonho – Rua do Comércio, 94,
Viseu

Horário | Diariamente das 10h00 > 23h00

E SE? | Instalação
AUTOR | Inês Nepomuceno

Local | Adro da Sé, Viseu

THE VIRTUAL GARDEN OF TIME | Instalação
AUTOR | Catarina Carneiro de Sousa (avatares
e zona central), Catarina Melo (agosto), Catarina Vieira (dezembro), Carolina Costa (março),
Cláudia Pinto (outubro), Daniela Padrão janeiro), David Soares (maio), João Cachada (julho),
Joana Costa (setembro), Joana Nascimento (animações e zona central), Joana Pereira (novembro), Miguel Alexandre (fevereiro), Pedro Fernandes junho), Ramon Freitas (abril)

Local | Museu da Misericórdia — Largo da Sé,
Viseu

O CANSAÇO DO TEMPO | Instalação
AUTOR | Rui Effe

Local | Sala maior do Carmo’81 — Rua do Car- Horário | Durante a semana das 15h00 > 00h00
mo, 81, Viseu
Sextas e sábados das 15h00 > 02h00

IMAGINÁRIO FAMILIAR | Instalação, Vídeo e
Performance
AUTOR | Tânia Dinis

Local | Sala maior do Carmo’81 — Rua do Car- Horário | Durante a semana das 15h00 > 00h00
mo, 81, Viseu
Sextas e sábados das 15h00 > 02h00

LUTO BRANCO | Instalação
AUTOR | Pedro Inock

Local | Rua Grão Vasco, 34, Viseu

TEMPO DE AREIA | Instalação
AUTOR | Carlos Sousa

Local | Sede Jardins Efémeros — Rua do Comércio, 118, Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho

LIVRO PROJECTOR | Instalação
AUTOR | Centropontoarte

Local | Sede Jardins Efémeros — Rua do Comércio, 118, Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho

DA TIPOGRAFIA | Instalação
AUTOR | Centropontoarte

Local | Loja Comercial do Solar da Avenida Alberto Sampaio (à direita das escadas), Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho 09h00 > 21h00

Horário | 1 a 10 julho

Horário | Horário do Museu da Misericórdia

Horário | De 1 a 10 de julho 17h00 > 23h00
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ARTES VISUAIS | OUTROS LOCAIS
LAYER | Instalação
AUTOR | Juliana Ferreira

Local | Praça D. Duarte, Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho

BICHOS | Instalação
AUTOR | Juliana Ferreira

Local | Casa do Sonho – Rua do Comércio, 94,
Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho

TEMPUS FUGIT | Instalação
AUTOR | Carlos Sousa

Local | Rua D. Duarte, 53, Viseu

Horário | De 1 a 10 de julho

CONFERÊNCIAS | SOM
The Wire e Rui Miguel Abreu

Local | Rua D. Duarte, 60, Viseu

Horário | De 7 a 9 de julho

THE OCCULT ROOM™ | Instalação/Performances
Autor | Cláudio Vidal, Gil Mac, Gonçalo Mota,
Nuno Marques Pinto, Tiago Ângelo, Violeta
Lisboa

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pin- Horário | Durante a semana das 16h00 > 02h00
Sábado e domingo das 11h00 > 02h00
to, 57, Viseu

Moment 0.1
KP ENTRANCER MOOD : 2.0
Violeta Lisboa

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pinto, 57, Viseu

Horário | 3 de julho > 23h00

Moment 0.2
VOLTAIRE OU A MÁQUINA DE PROTEU
Nuno Marques Pinto

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pinto, 57, Viseu

Horário | Dia 5 de julho > 23h30

Moment 0.3
THE WISHFUL FALL
Lucifer´s Ensemble

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pinto, 57, Viseu

Horário | Dia 7 de julho > 23h30

Moment 0.4
CONS_U_ME
Cláudio Vidal

Local | Wrong Time Capsule — Rua Serpa Pinto, 57, Viseu

Horário | Dia 10 de julho > 23h00

PRATOS DA CASA | DJ Set

Local | Largo Pintor Gata, Viseu

1 de julho > FRANCISCO MENDES DA SILVA

2 de julho > AFONSO MACEDO

3 de julho > PEDRO TEIXEIRA

4 de julho > SOFIA CRUZ

5 de julho > DANIEL PERALTA

6 de julho > SARA PASSOS

7 de julho > CÉSAR ZEMBLA

8 de julho > JOÃO SEMEDO

9 de julho > A BOY NAMED SUE

SOM

10 de julho > MAFALDA PAIS

1 JUL
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SOM
1 JULHO | Sexta

2 JULHO | Sábado

6 JULHO | Quarta

19H45 | ANDRÉ GONÇALVES (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu

19h45 | A.J. & THE ROCKIN´TRIO – FORA DE
REBANHO (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu

19h45 | GALO CANT’ÀS DUAS (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu

22H00 | LULA PENA (PT) | Concerto
Local | Palco da Igreja da Misericórdia, Adro
da Sé de Viseu

22h00 | SENSIBLE SOCCERS (PT) | Concerto
Local | Palco da Igreja da Misericórdia, Adro da
Sé de Viseu

7 JULHO | Quinta
19h45 | RELEVAR (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu

23h00 | STEVEN BROWN E BLAINE L.
REININGER (US) | Concerto
Local | Catedral de Viseu

23h00 | MARY LATTIMORE (US) | Concerto
Local | Catedral de Viseu
22H00 | ANDREAS TROBOLLOWITSCH
(AT) | Concerto
Local | Capela da Nª Sr.ª dos Remédios, Largo Pintor Gata, Viseu

23h55 | MOHAMMAD (GR) | Concerto
Local | Igreja da Misericórdia, Viseu

23h55 | AÏSHA DEVI (CH) | Concerto
Local | Claustro Maior do Museu Nacional
Grão Vasco, Viseu

01h00 | PEDRO TUDELA (PT) | DJ Set
Local | Cave do Edifício Planivis, Porta do
Soar, Viseu

01h00 | INÊS MENESES (PT) | DJ Set
Local | Cave do Edifício Planivis, Porta do Soar,
Viseu

00h00 | BLACKSEA NÃO MAYA (PT) | DJ
Set
Local | Cave do Edifício Planivis, Porta do
Soar, Viseu

8 JULHO | Sexta

9 JULHO | Sábado

10 JULHO | Domingo

13H30 | JOANA GAMA (PT) | Concerto
Local | Hall da Escola Profissional Mariana
Seixas, Rua Direita, Viseu
Duração | 15 Horas aprox.

19h45 | TROPA MACACA (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu

18h00 | APRESENTAÇÃO FINAL, SONS
PARA FAZER TEMPO | Concerto
Autor | Inês Castanheira e Luís Eustáquio

22h00 | PEIXE : AVIÃO (PT) | Concerto
Local | Palco da Igreja da Misericórdia, Adro da
Sé de Viseu

Local | Claustro Maior do Museu Nacional
Grão Vasco, Viseu

19h45 | LANDFORMS (PT) | Concerto
Local | Estapédio, Praça D. Duarte, Viseu
22h00 | Filho da Mãe (PT) | Concerto
Local | Palco da Igreja da Misericórdia, Adro
da Sé de Viseu
23h00 | LIIMA (DK, FIN) | Concerto
Local | Claustro da Catedral de Viseu
23h55 | AUTARKIC (IL) | Concerto
Local | Claustro Maior do Museu Nacional
Grão Vasco, Viseu

23h00 | SAUDAÁ GROUP (FR) | Concerto
Local | Claustro Maior do Museu Nacional
Grão Vasco, Viseu

18h00 | ISTAND (AT, BR) | Performance
Autor | Cinthia Mendonça e Andreas Trobollowitsch
Local | Museu Nacional Grão Vasco, adro da
Sé de Viseu

23H55 | BIOSPHERE (NO) | Concerto
Local | Claustro da Catedral de Viseu
01h00 | AUTARKIC (PT) | DJ Set
Local | Cave do Edifício Planivis, Porta do Soar,
Viseu

01h00 | RUI MIGUEL ABREU (PT) | DJ Set
Local | Cave do Edifício Planivis, Porta do
Soar, Viseu
PUB
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PU B

ENTREVISTA

Liima
Nos Claustros da Sé

“II”

É O NOME DO ÁLBUM QUE LIIMA ACABARAM DE
LANÇAR NO MERCADO ATRAVÉS DA EDITORA 4AD. A É
CONSTITUÍDO PELO PERCUSSIONISTA FILANDÊS TATU
RÖNKKÖ A QUE SE JUNTAM OS DINAMARQUESES MADS BRAUER,
RASMUS STOLBERG E CASPER CLAUSEN. EM VISEU, O GRUPO
VAI ESTAR UMA SEMANA EM RESIDÊNCIA E APRESENTA O
ESPETÁCULO FINAL A 8 DE JULHO NOS CLAUSTRO DA SÉ

É a primeira vez que vão estar em
Viseu, têm uma ideia de como vai
ser feito o processo até ao concerto
final nos Jardins Efémeros?
Estamos ansiosos para visitar Viseu. É o primeiro concerto que damos em Portugal depois de terminado o nosso álbum (ii). Eu
(Casper), particularmente, estou
entusiasmado para voltar a reunir-me com os restantes membros
da banda, uma vez que me mudei
para Lisboa no início do ano. Esperamos que muita música boa seja
produzida nesta residência que fazemos em Viseu.
De que forma as residências que
fizeram, por exemplo, em Istambul e na Madeira influenciaram o
vosso último trabalho? Dois sítios
diferentes....
Cada música do álbum “ii” nasceu
num local diferente e também de
um estado de alma diferente. Cada
residência, e foram quatro durante a conceção do álbum, foi uma
experiência diferente e isso consegue-se ouvir em cada uma das
músicas. Em algumas, literalmente, como por exemplo na “Trains in
the dark”, onde se ouvem sons de
serras e madeiras que recolhemos
numa quinta na Filândia. “Amerika” nasceu na Madeira local que
para nós, mesmo em termos geográficos, constitui a fronteira da
Europa e uma plataforma, um posto avançado, para outros continentes.
Cada música deste trabalho tem
1 JUL

uma memória em resultado do
processo que fizemos, é o conjunto
das ideias que foram desabrochando.
Nos vossos espetáculos, o que se
ouve é o resultado não só dos locais por onde passaram, mas também de onde vêm, uma vez que a
banda é constituída por elementos de diferentes países.
Exatamente, isto é uma viagem e
nós vamos fazendo músicas pelo
caminho, criando pequenas memórias que depois levamos para os
espetáculos.
O que gostamos e nos deixa entusiasmados é esta forma intensiva
de trabalhar, estarmos juntos num
sítio, como por exemplo Viseu, fazer música num curto período de
tempo e apresentá-la de imediato
ao público. É tipo como um surfista que está ansioso para apanhar a
onda e depois o que acontece é maravilhoso. Quando esta energia se
transfere para uma audiência, o
resultado é um espetáculo fantástico.
Os processos que recorrem até
gravar um álbum faz “Liima” ser
mais um conceito do que uma
banda?
Nós gostamos de explorar os conceitos das residências e de intensos
períodos de produção. Mas Liima é
uma banda, é assim que nos sentimos fazendo parte dos Liima... sentimo-nos como uma banda.

