
Festival

Temps Dimages.
Oito razões
para não fechar
os olhos

Arranca amanhã e decorre até 22 de Dezembro
a festa da imagem de Lisboa com teatro, exposições,
filmes e performances

WORMS
Com a ajuda de São

José Correia, Rui
Neto fala da

liberdade, das opções
de cada um e da

uniformização da
sociedade.

Confrontos que
chegam à Comuna.



O CANTO DO
IMPERADOR

Há música ao vivo e

video-mapping nesta
história de um

imperador com algo

importante a dizer.

ozzzzz
O Feiticeiro de Oz
com nova adaptação,
com internet e

viagens low-cost para
a destemida Dorothy.

PRÉMIOS DE
CINEMA PARA

FILMES SOBRE ARTE

Oportunidade para
conhecer as fitas

normalmente fora do
circuito comercial.

MARIA ESPÍRITO SANTO
maria. espiritosanto@ionline.pt

A DAMA E O UNICÓRNIO Viajemos até finais

do século XV onde as tapeçarias contam
histórias da vida quotidiana e da sensi-

bilidade. "A Dama e o Unicórnio" é uma
série de tapeçaria emblemática do Museu
de Cluny, em Paris e foi onde se inspirou
Maria Teresa Horta para escrever um
livro de poemas. Agora, António de Sou-

sa Dias é o artista que parte destas duas

facetas para um espectáculo que inclui

o fascínio visual da arte medieval, as pala-

vras da poetisa e a actriz Ana Brandão.
O espectáculo conta com música, perfor-
mance e convida ainda à colaboração da

tecnologia. Para ver de 31 de Outubro a
2 de Novembro no São Luiz, às 23h30.

o CANTO DO imperador "Espécie de ópe-
ra electro-rock", descrevem. O espectá-
culo do actor e encenador Martim Pedro-

so é uma adaptação de uma autobiogra-
fia ficcionada. Falamos de "As Memórias
de Adriano", de Marguerite Yourcenar,

escrito nos meados do século XX sobre

o imperador romano Adriano. Em ple-
no século XXI com música ao vivo, video-

mapping e instalação plástica, apresen-
ta-se um novo imperador com uma reve-

lação a fazer. Entre os dias 15 e 23 de

Novembro, às 23h00 no São Luiz.

STAFF ONLY Tatiana Macedo é curiosa pela
vida que se faz dentro dos museus. Uma
curiosidade que deu em documentário,
"Seems So Long Ago, Nancy" filmado den-

tro da Tate Modern e da Tate Britam, em

Londres. Agora traz ao MNAC outro tipo
de interacção: numa das salas mais impor-
tantes da arte portuguesa nos séculos XX
e XX estarão projectados os vídeos dos

vigilantes dos museus britânicos em diá-

logo com os funcionários portugueses,
em carne e osso. É ver para crer, de 15 de

Novembro a 2 de Março no Museu Nacio-

nal de Arte Contemporânea, Chiado.

WORMS A terceira criação de Rui Neto
conta com São José Correia em palco
para falar da liberdade, das escolhas e da

sociedade. A peça "O Diabo e o Bom Deus"

de Jean-Paul Sartre marca o compasso.
De 11 a 15 de Dezembro às 21h30 na Comu-

na.

conversas domésticas Os artistas e o



público, uma relação bonita e difícil onde
há muito por dizer. Foi a partir de con-
versas com bailarinos, actores e outros
artistas que Ana Pais chegou a várias con-

clusões sobre as palavras, as expressões
ou gestos usados quando de sentimen-
tos se trata. A uma conferência traz con-
vidados para repensar a experiência social

e artística. Dia 15 de Dezembro às 17h00

na Associação Cultural - Horta Seca.

OZZZZZ A lendária viagem de Dorothy
regressa em versão moderna. "O Feiticei-

ro de Oz" lançado em 1900 e adaptado ao

cinema nos anos 40, aterra no novo milé
nio com viagens low-cost e confissões da

heroína via skype. Uma criação de Alfre-
do Martins para conhecer a 21 de Dezem-
bro às 21h00 e no dia seguinte às 19h00.

PRÉMIOS DE CINEMA PARA FILMES SOBRE

ARTE De Joana Vasconcelos, a Orlando
Ribeiro, John Cage ou Mac Mckenzie
conheça os mais fantásticos filmes pro-
duzidos por ou sobre artistas. Uma nova

perspectiva sobre escritores, fotógrafos
ou coreógrafos de 22 a 26 de Novembro
no Museu de História Natural e da Ciên-

cia.

O ESTADO SALVAXE. ESPANHA 1939 Pablo

Fidalgo Lareo cria uma performance
baseada na vida da sua avó. Com a aju-
da de filmes em super 8, fala-se do pas-
sado em tom de confissão, com a guer-
ra civil e o romance à mistura e também
em carta aberta ao futuro de uma famí-
lia e de um país. ZDB, data a anunciar.




