
Encontros de Cenografia
chegam hoje a Idanha

LISBOA Os trabalhos do

SGENA 2013 - Encontros In-
ternacionais de Cenografia co-

meçaram ontem em Lisboa e

vão continuar em Idanha-a-

-Nova, até dia 26 de Outubro.

O evento propõe dois work-

shops: um de pintura cenográ-
fica e outro de figurinos de pa-
peL Ambos serão realizados em
ambiente calmo e confortável,

condições ideais para uma ver-
dadeira partilha entre mestres

e discípulos, com a presença de

nomes de grande prestígio
como Arma Kontek, Jesus Ace-

vedo, Isabel Sabino e Malgor-
zataZak.

Os workshops começaram
ontem em Lisboa, e nos cinco

dias seguintes prosseguem no
concelho de Idanha-a-Nova,

com visitas de estudo a Mon-

santo, Penha Garcia, Idanha-a-

Velha e Proença-a- Velha. Os

participantes regressam a lis- 1

boa no dia 27.

Para o presidente da Câmara

Municipal de Idanha-a-Nova,

Armindo Jacinto, «é uma honra

receber no concelho um even-

to que reúne alguns dos maio-

res nomes da cenografia na-

cional e internacional, que irão

beber inspiração ao magnífico

património natural, histórico e

cultural deste território».

O workshop sobre pintura
cenográfica, a partir de tela ori-

ginal de Isabel Sabino, é orga-
nizado em colaboração com a
Câmara de Idanha-a-Nova,
Escola Superior de Artes Apli-
cadas do Instituto Politécnico

de Castelo Branco (ESAKI) e

Faculdade de Belas-Artes de

Lisboa (FBAUL). Tem direção
de Jesus Acevedo (Sfumato,
Valência - Espanha) e conta

com Isabel Sabino (Faculdade
de Belas Artes de Lisboa), João

Pernão (Associação Portu-

guesa da Cor), Marina Arnal
Ferrándiz (Associação Portu-

guesa de Cenografia), José

Manuel Castanheira (Facul-
dade Arquitectura de lisboa-

UTL) e Paulo Oliveira (Scena-

Lisboa).
O workshop sobre figurinos

de papel, a partir da tradição
das bonecas e flores de papel,
é organizado em parceria
com a autarquia e a ESART.

Conta com a presença de

Arma Kontek (figurinista da

Finlândia), Malgorzata Zak (fi-

gurinista da Polónia) e um

professor do departamento de

ModadaESAßT.i


