
John Romão
BoC A para ver, ouvir e pensar

II Cinquenta e dois artistas participam na BoCA, Bienal of

Comtemporary Arts, que irá decorrer de 15 de março a 30 de abril,
em Lisboa, Porto e Braga. Haverá 22 criações em estreia, 15 das

quais portuguesas, cruzando as artes visuais e cénicas, a música e a

performance, em 37 espaços. Gonçalo M. Tavares & Os Espacialistas

apresentam Os Animais e o Dinheiro, o fotógrafo Wolfgang Tillmans
traz live-act, o Coro Gulbenkian irá à discoteca Lux interpretar
Stockhausen e Helena Almeida será homenageada num concerto e

numa instalação de Horácio Frutuoso. Há muito para ver e ouvir. Os

espectadores só precisam deixar-se "surpreender", uma espécie de

"relação contratual, como diz ao JL John Romão, diretor da Bienal.

Jornal de Letras: À segunda edição, a BoCA alarga o seu território
a outra cidade, Braga. Qual o objetivo?
John Romão: Descentralizar a oferta cultural. Há um circuito vicioso
entre Lisboa e Porto e é preciso estabelecer novas relações entre
cidades, desenhar outros centros de atenção. É uma preocupação
constante nas nossas atividades. No período pós -Bienal, fazemos,
aliás, a circulação de obras e artistas por várias cidades portuguesas e

estrangeiras. Outro objetivo é 'descentralizar' dentro de cada cidade.

Em que sentido?
Interessa-nos pensar nas periferias, a

relação dos grandes centros com as cidades
vizinhas. Haverá um workshop na Moita,
outro em Almada. Mas também as mar-
gens dentro das cidades. Em Lisboa, por
exemplo, haverá atividades nos teatros São

Carlos e D. Maria, tal como na cisterna da
faculdade de Belas Artes e na Patriarcal.

Queremos colocar os espaços alternativos e

menos convencionais no mesmo patamar dos institucionais.

A ideia-chave é alargar o mapa da arte contemporânea?
Exatamente. E do ponto de vista arquitetural e na relação dos espaços
com as próprias obras e com os vários públicos. Por exemplo, como
é que os públicos das artes performativas e das artes plásticas se vão
confrontar com a primeira instalação da coreógrafa Meg Stuart numa
capela do Museu Nacional de Arte Antiga que abrirá só para o festival? É

interessante pensar que os contextos reconfiguram as leituras das obras.

São também diversos os territórios artísticos que a BoCA convoca.
É um múltiplo' artístico que é importante refletir, precisamente num
tempo em que as fronteiras estão a ser muito debatidas, não só a nível
dos territórios artísticos. As artes refletem sempre o que se passa à

volta, no campo social e político. Num tempo em que se fala tanto de

migrações, muros, ou, por outro lado, em estilos de vida mais nóma-
das, em viagens, o pensamento em torno do território e do corpo é

absorvido pelas práticas artísticas.

Marlene Monteiro Freitas, Horácio Frutuoso, a dupla Diana
Policarpo e Gerard & Kelly são os artistas residentes da BoCA até
2020. Como tem corrido a experiência?
É sempre surpreendente. Para mim, muito enriquecedor lançar
desafios para novas criações. Estamos a produzir a primeira insta-
lação da Marlene, que vai ser apresentada no Mosteiro S. Bento da
Vitória, o Porto e no próximo ano no S. Luiz, em Lisboa. No caso do
Horácio Frutuoso, propus que fizesse uma primeira intervenção para
o espaço exterior, três esculturas -instalação, a propósito de um vídeo
de Helena Almeida, a quem prestamos uma homenagem, que terá

por outro lado o projeto Sente-me, ouve-me, vê-me, uma referência à

sua série, em que jovens compositores e instrumentistas estão a criar
música a partir das suas imagens, o que resultará num concerto que
vai encerrar a BoCa. .11. Maria leonor nunes


