
>BREVE ENCONTRO<

Isabel Cordeiro
Parabéns, CCB!

|[ Visitas guiadas aos bastidores, oficinas, exposições, a 21, das 10
às 21, o CCB celebra 25 anos, com um open day: Cidade Aberta,
Cidade em Festa, em que convida o público a desvendar por dentro
o centro que a 21 de Março de 1993 só pôde ver por fora. É o que
diz ao JL Isabel Cordeiro, vogal do conselho de administração do
Centro Cultural de Belém.

Mas a celebração não se irá cingir a um dia, antes se irá prolon-
gar, ao longo do ano e a par da programação normal, como revela

ainda, com uma grande festa, na praça, a 10 de julho, o lançamen-
to de um livro sobre o património, a arquitetura e a envolvente

paisagística ou o próprio mobiliário interior, do CCB, coordenado

pelo arquiteto Nuno Grande, com textos de Gomes da Silva, João

Paulo Martins e António Campos Rosado, em junho, um espetá-
culo, Fausto, uma criação da companhia Mala Voadora, encomen-
dado para o encerramento das festividades, em dezembro, além
de um concerto em outubro. Motivos não vão faltar para cantar os

parabéns ao CCB..

Jornal de Letras: O CCB espera uma enchente de público no seu

aniversário, como aconteceu há 25 anos?
Isabel Cordeiro: É o que desejamos. Na
abertura, as pessoas afluíram, de facto,
em grande número e viram o edifício por
fora. 25 anos depois, temos o gosto de
convidar toda a gente a vir conhecer o

CCB por dentro. Este dia Cidade Aberta,
Cidade em Festa vai permitir mostrar o

que não conhecem e por isso temos um
conjunto de visitas guiadas programadas,
pelos nossos técnicos, com entrada livre,
em vários horários.

Que cantos do CCB podem descobrir?
Os bastidores, por exemplo, os palcos, todo o módulo do centro
de espetáculos é claramente um sítio a descobrir. Porque as

pessoas dificilmente imaginam toda a parafernália de equipa-
mento que fazem do grande auditório um dos grandes palcos
do país. De algum modo, convidamos o público a ser artista por
um dia e a percorrer os espaços interiores e menos conheci-
dos. Também a torre e outros lugares imperdíveis. Temos ainda
oficinas de música para os mais novos, tal como a apresentação
dos cinco projetos finais, realizados por estudantes do curso
de Arquitetura do Instituto Superior Técnico de Lisboa, para os

módulos 4 e 5 do CCB.

E já há ideia de quando serão construídos?
Ainda não. No dia 21, às 19, teremos também a inauguração da

exposição CCB 25 anos, que remete para a memória do que foi a

construção de um património cultural, fortemente ligado à con-

temporaneidade e procurando sempre dar o lugar justo às artes

plásticas e performativas.

São realçados alguns momentos em particular?
É uma pequena mostra, mas vai tentar abordar muitos marcos,
de uma programação riquíssima e diversificada, como as pri-
meiras exposições, no domínio das artes plásticas, da fotogra-
fia, da arquitetura. Mas também grandes espetáculos, como de
Montserrat Caballe, Pina Bausch e tantos outros. Ou de artistas e

grupos portugueses, que passaram por aqui, ou da Orquestra de
Câmara Portuguesa, nomes hoje consagrados. A exposição traça
o que foi um percurso de referência na própria evolução das ar-
tes em Portugal. No fundo, a importância deste património que
se construiu, e que foi um grande contributo para a sociedade,
dá o mote para o próprio futuro do CCB. .11. MARIA LEONOR NUNES


