
Residências artísticas em Moçambique

|[ A artista visual e investigadora portuguesa Mónica de Miranda estará em
residência Moçambique até 30 de julho para desenvolver o projeto Obras

Públicas, cujos resultados serão apresentados em Lisboa, ainda este ano.

Segundo a página do Camões - Centro Cultural Português em Maputo
(CCP/Maputo), que apoia a residência juntamente com Centro de Estudos

Comparatistas, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, "neste

projeto, Mónica de Miranda reflete sobre o modernismo em África, em

especial em Moçambique, desde a década de 1920 até aos dias de hoje".
Para a artista, cujo trabalho é baseado em temas de arqueologia

urbana e geografias pessoais, "a arquitetura modernista integrava-se
simbioticamente à paisagem africana, denotando uma adaptabilidade às

especificidades climáticas tropicais, como demonstram diversas soluções
e obras implementadas e executadas."

Este não é o primeiro projeto da artista visual portuguesa nascida no

Porto, de origem angolana, sobre o modernismo em África. No seu recente

projeto Panorama (2017), Mónica de Miranda voltou a olhar para a arquitetura
modernista em Angola, depois de o ter feito com o projeto Hotel Globo (2014-
-2015), onde "havia examinado criticamente a mudança da superfície urbana
de Luanda por meio de incursões de vídeo, fotos e performances nas paisagens
interiores do Hotel Globo dos anos 50", escreveu Ana Balona de Oliveira.

No âmbito da residência artística em Moçambique, "Mónica de
Miranda pretende fotografar algumas estruturas de arquitetura
modernista e documentar o seu estado de conservação e adaptação
à realidade do presente. A artista tem também como objetivo desta
residência efetuar uma pesquisa em arquivos moçambicanos, em

particular no Arquivo Histórico de Moçambique, sobre imagens antigas
dos mesmos edifícios que tenha fotografado".

O resultado do processo criativo desenvolvido durante a passagem de
Mónica de Miranda em Moçambique, mais concretamente em Maputo
e Ilha de Moçambique, será apresentado, num primeiro momento, na
Galeria Carlos Carvalho, em Lisboa, em Setembro de 2018.

Na mesma altura de Mónica de Miranda estará também em residência

em Moçambique, mais especificamente em Maputo, com o apoio do CCP

naquela cidade, a dupla constituída pelos artistas Daniel Moreira e Rita

Castro Neves, que irão de desenvolver o projeto Maputo 346,77km2. É na

capital moçambicana, "e dentro dos seus 346,77km2", que Daniel Moreira e
Rita Castro Neves se propõem trabalhar, "na perspetiva de aqui [ali] produzir
obra nova a ser mostrada in loco, no Centro Cultural Português em Maputo".

"Mesmo partindo da aceitação da impossibilidade de (realmente)
conhecer uma cidade, pensamos sobre a paisagem urbana e o nosso
confronto com a cidade, uns com os outros, e entre os nossos diferentes
meios privilegiados de representação: desenho, fotografia e vídeo, de

forma instalada , dizem num texto de apresentação do projeto os dois

criadores, que vivem e trabalham no Porto, com percursos expositivos
separados, mas que colaboram desde 2015.

Segundo a diretora do CCP/Maputo, Alexandra Pinho, aquele centro
está também a "trabalhar com a Pro Helvetia, sedeada em Joanesburgo,
no âmbito do projeto Memories ofCrowing Up, que prevê a realização
de trabalho de pesquisa e de campo, em Moçambique, numa processo
colaborativo entre criadores da Suíça, Moçambique e África do Sul que se

deverá traduzir numa exposição a realizar em Maputo, em 2019".
Entre as suas diversas atividades, nomeadamente no campo literário,

o CCP/Maputo "apoia, anualmente, a participação de um escritor

moçambicano em festivais e encontros literários em Portugal". No ano

passado, apoiou a participação do jovem poeta Amosse Mucavele no
Festival Literário da Gardunha e no Encontro de Escritores Lusófonos

em Odivelas. Este ano, apoiou a presença de Mbate Pedro em vários
encontros literários em Portugal.

"No domínio da literatura, importa, a nosso ver, numa primeira linha,
contribuir para uma maior divulgação de uma nova geração de autores

moçambicanos, ainda pouco conhecida em Portugal", considera Alexandra
Pinho. É também por essa razão que o CCP/Maputo se associou à criação
do Prémio INCM/Eugénio Lisboa, cuja primeira edição teve lugar em 2017.

O processo de candidatura à 2.- edição deste Prémio Literário terminou a

30 de junho, sendo a decisão do júri constituído por Ungulani Ba Ka Khosa

(Presidente), Teresa Manjate e Paula Mendes divulgada até 30 de novembro.


