2ª edição do CICLO

DE TEATRO
E ARTES PERFORMATIVAS
Mimesis (2021)

O Ciclo de Teatro e Artes
Performativas — Mimesis, que em
2021 celebra a 2ª edição, inscreve-se
na estratégia de programação cultural anual da Reitoria da UC, que tem
como objetivo valorizar a criação e a
prática artísticas, promover a investigação especializada, aprofundar a
formação e qualificação na área das
artes e contribuir para a diversidade
e qualidade da programação cultural,
estimulando o diálogo entre a UC, a
cidade, a região e o país.
Este ciclo procura revigorar a centralidade histórica da Universidade de
Coimbra nestes domínios de atuação
artística, com destaque para a expressão dramática, robustecendo a sua

presença em redes culturais mais
amplas, em laboratórios artísticos e
em iniciativas relevantes de reflexão
estético-performativa.
Com mais de 40 atividades, a 2ª edição do Mimesis mais do que duplica
a oferta do ano passado, marcando
também o regresso em força às performances presenciais e aos espetáculos
ao vivo. Conta ainda com uma extensão a Alcobaça, numa altura em que
se celebram os 20 anos da instalação
do Centro de Estudos Superiores da
Universidade de Coimbra em Alcobaça.
Delfim Leão
Vice-reitor para a Cultura
e Ciência Aberta

11:00

15 MAI

Os Animais Escritores
Jardim Botânico da Universidade, junto ao primeiro reservatório de águas de Coimbra

PERFORMANCE

Recortar Palavras

Os animais das matas e das florestas reúnem-se a fim de encontrarem a solução para um grande problema: o desaparecimento das crianças que costumavam brincar nos espaços verdes. Para bem das crianças
e da sua autoestima, os animais resolvem escrever um livro com a sua história e com jogos motores que
os caracterizam, convidando à exploração de ambientes naturais e a brincar de forma criativa.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para recortarpalavras@gmail.com

15:00

19 MAI

Corpo, Cérebro e Desenho

PERFORMANCE
Estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
Parceria DARQ/Jardim Botânico UC

A performance interativa na Estufa do Jardim
Botânico da UC parte da técnica do desenho cego,
explorando as relações entre corpo, cérebro e desenho. Na estufa serão expostos desenhos de alunos
de DM feitos no Jardim. Estes desenhos partem da
técnica do desenho cego e evoluem até ao desenho
de observação, explorando os dois lados do cérebro.
Apresentação é guiada por Catarina Parente e por
alguns dos seus alunos de desenho.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para anacatarinaparente@hotmail.com

18:00

21 MAI

É Preciso Fazer Alguma Coisa - Uma
Performance Pública

PERFORMANCE
Escadaria do Paço das Escolas/Entrada para Sala dos Grandes Atos

Edicleison Freitas em parceria com o CAPC

Monólogo performativo que invoca um pensamento
artístico (ainda) capaz de sentir, a partir da entrevista
originalmente concedida à Radio Nacional (Rio de
Janeiro, Brasil), em 1980, pela artista/intérprete
Elis Regina (1945-1982). Esta narrativa oral surge
como testemunho político e cultural que atravessa o
mundo para dialogar com a geração onde se insere
o corpo de um performer-doutorando brasileiro e
residente em Coimbra. Atividade de 25 minutos, sem
classificação etária.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para edicleisonfreitas14@gmail.com

20:30

21 MAI

Cinema e Exploração da Mimesis Dramática

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (Tiago

Guedes, 2019)
Estúdio 2 - Galerias Avenida

CURSO DE FORMAÇÃO

Caminhos do Cinema Português - Associação de Artes Cinematográficas de Coimbra

O Teatro e o Cinema apresentam-se como desafiadores e provocadores da ilusão, abordando o Ideal como conceito para uma
materialização natural mas nunca absoluta. Como é explorada a mimesis nas artes cénicas e como o cinema as transpôs
para décor? Será o cinema capaz de realizar a união entre ser
e parecer? Apresentamos um ciclo de exibição e discussão de
4 filmes para uma reflexão sobre estética e performance, com
uma programação cinematográfica comentada por criativos do
Teatro e do Cinema de Coimbra. Na primeira sessão será exibido
o filme “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas” de Tiago Guedes
de 2019.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@caminhos.info

18:00

22 MAI

Canção Pintada
Salão da Frida

PERFORMANCE

Associação Catrapum Catrapeia

Performance à volta da simbiose entre a música, drama e
pintura. Um diálogo entre duas artistas: uma cantora (Vânia
Couto) e uma pintora (Élia Ramalho), que procuram convergir e reforçar as relações e interdisciplinaridade entre a
música e a pintura. Uma sala, uma parede branca, um sofá,
uma guitarra, tintas: um quadro (ao) vivo.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@catrapumcatrapeia.pt

11:30

22 MAI

A Arte Está na Rua
Festival de Arte Performativa
Transmitido a partir de https://www.uc.pt/culturaemdireto

PERFORMANCE

Agência de Promoção da Baixa de Coimbra

“A Arte está na Rua” - festival de artes performativas propõe apresentações
em várias linguagens artísticas: exposição e intervenção (artes visuais); concertos de bolso (música); contos para a infância (literatura); intervenção artística
(performance); cinema/curtas metragens (audiovisual).

19:00

Válvula
Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV)

25 MAI
PERFORMANCE

Associação Há Baixa

Nesta performance inclassificável – meio palestra, meio concerto de hip
hop - o desenhador António Jorge Gonçalves guia-nos com palavras e desenhos pelos riscos que caçadores recoletores fizeram nas rochas há 30.000
anos, pelas anotações desenhadas dos romanos nas paredes das casas em
Pompeia, e pelos murais mexicanos de há 100 anos atrás, enquanto o MC
e ativista Flávio Almada aka LBC Soldjah nos leva com palavras e música até às contradições sociais das nossas cidades. Tudo para podermos
compreender as pinturas a lata de spray que enchem em sobressalto os
nossos muros. Sem condescendência, o espetáculo atravessa vários temas
numa perspetiva que está para lá do julgamento.
O evento será de novo apresentado no dia 26 de Maio, às 11h, para alunos das escolas de Coimbra
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV

18:00

27 MAI

Pés assentes no céu
Teatro de Bolso do TEUC - Edífico da AAC

PERFORMANCE

Catarina Fernandes c/ Associação Faísca Voadora

Performance que fala sobre a história da emigração e exílio de mulheres.
Solidão, desenraizamento e sentimentos contraditórios de amor/ódio indissociáveis de tragetórias e fronteiras encontram eco na dança, poesia e canto,
num diálogo partilhado entre 3 pessoas .
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para descalcas.catarina@gmail.com

19:00

27 MAI

“Urna” de Camilla Morello
Oficina Municipal do Teatro / O Teatrão

DANÇA

Linha de Fuga

“Urna” é a unidade primária, mais pequena e indivisível da qual se compõe a nossa sociedade,
realidade atomizada em loop, filtrada pelas problemáticas do biopoder, da biotecnologia,
do pós-humano e da tecno-solidão. Camilla Morello indaga o sujeito na relação corpo-acorpo entre os seres vivos e os dispositivos com que são controlados. Artificial e biológico
confundem-se, o corpo é reconstruído, o sujeito torna-se objeto, ficando a pergunta: como
descolonizar-se a si mesmo?
Lugares Limitados. Reserva obrigatória em 239 714 013, 912 511 302 ou info@oteatrao.com

19:00

27 MAI

Antígona, de Sófocles
Auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça.

TEATRO

Thíasos Associação Cultural

Após o confronto dos dois filhos de Édipo, Etéocles e Polinices, que morreram
às mãos um do outro numa luta pelo trono de Tebas, Creonte sobe ao poder.
O seu primeiro édito diz respeito aos rituais fúnebres dos dois Labdácidas. Foi
promulgado que Etéocles receberia todos os rituais devidos aos mortos e aos
deuses. Quanto a Polinices, foi declarado que o seu corpo ficaria sem sepulcro, entregue às aves de rapina. Antígona rebela-se contra a vontade do novo
soberano e é condenada à morte. Esta tragédia reflete o conflito entre as leis
divinas, encarnadas em Antígona, e as leis humanas, determinadas pelo arbítrio de Creonte.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para cesuca@uc.pt

18:00

28 MAI

Salto
Galeria do Colégio das Artes

PERFORMANCE

Colégio das Artes da UC

Vaslav Nijinsky (1889-1950), reconhecido por seus
saltos - quase voos - de dança, foi submetido durante
décadas à reclusão e ao tratamento psiquiátrico que
resultou na sua apatia. Em 1939, após assistir em
estado de quase total letargia às encenações de suas
obras, Nijinsky levantou-se da sua cadeira e saltou. A
performance a ser apresentada como vídeo-instalação decorre da imagem do “último salto de Nijinsky”,
com foco na pulsão do gesto como um meio de insurgência, como uma potência insistente de vida e da
memória no corpo. A performance tem a co-criação
de Joana Passi de Moraes e Daniel Passi, e colaboração artística de Aurora dos Campos e Bárbara
Bergamaschi.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para passi.joana@gmail.com

28 MAI

20:30

Cinema e Exploração da Mimesis Dramática

O Meu Caso (Manoel de Oliveira, 1986)

CURSO DE FORMAÇÃO

Estúdio 2 - Galerias Avenida

Caminhos do Cinema Português - Associação de Artes Cinematográficas
de Coimbra

Na segunda sessão do “Cinema e Exploração da
Mimesis Dramática” será exibido o filme “O Meu
Caso” de Manoel de Oliveira de 1986.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@caminhos.info

19:00

29 MAI

Palavras Encantadas.
Português e Tétum em Performance Musical e Visual
Salão da Frida Kahlo

PERFORMANCE

Associação Inclusão Contacto

Parte-se de um repertório tradicional de lendas timorenses, que são cantadas
por dois músicos, uma timorense, Benvinda Araújo, e um brasileiro, Alex Lima.
Élia Ramalho fará ao vivo uma ilustração das canções, criando assim um ambiente multidisciplinar, para encontrar pontes entre diferentes línguas e linguagens
explorando a ideia e o sentido.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para associacaoinclusaocontacto@gmail.com

20:00

29 MAI

Performance de Pintura e Dança com Arte
Moris de Timor Leste

PERFORMANCE
Transmitido a partir de https://www.uc.pt/culturaemdireto
Associação Inclusão Contacto

O grupo Arte Moris é um coletivo de artistas timorenses que
trabalham os seus projetos criativos na área da pintura e dança.
Têm um atelier próprio e fazem intervenções artísticas no país. A
apresentação do seu trabalho parte de uma parceria de artistas
de diferentes países que trabalham a mesma linguagem.

21:00

29 MAI

Um Solo para a Sociedade

de São Castro e António M Cabrita
Teatro Paulo Quintela (Faculdade de Letras)

DANÇA

Produção Companhia Paulo Ribeiro

A partir do monólogo “O Contrabaixo”, de Patrick
Süskind, esta criação dos coreógrafos São Castro e
António M. Cabrita pretende explorar a metáfora estabelecida entre a hierarquia de uma orquestra e a organização da sociedade. Em “Um Solo para a Sociedade”,
os dois coreógrafos procuram aprofundar a reflexão
sobre como as pessoas ocupam um território comum,
abordando problemáticas que norteiam a condição
humana. O público que observa o indivíduo, um intérprete que observa a sociedade.
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória para jorgemigueldamasograca@gmail.com

21:00

02 JUN

O Grão Profundo e Outras Travessias
Reunião Zoom: ID da reunião: 889 9241 3894 | Senha de acesso: travessia
https://us02web.zoom.us/j/88992413894?pwd=VDNiYmlQSnpxVldFbjE2WkRqeG5TQT09

TEATRO

Centro Internacional Avatar de Artes/ Companhia de Teatro Avatar

A história de um rapaz que, ainda menino, vê o seu pai a migrar, abandonando a
terra em que viviam. Este facto provoca-lhe uma angústia existencial e, quando
chega a jovem, o menino resolve sair em busca do pai. A travessia que este jovem,
Zinho, empreende pela caatinga e todos os encontros que daí decorrem são o tema
central desta peça que apresenta a sua viagem/narrativa: existencial, pessoal, onírica e mítica, fundindo fantasia e realidade, nas profundezas do sertão. Esta jornada
é também uma travessia de Zinho através de si mesmo, de suas crenças, de seus
medos, suas memórias e seus valores carregados do imaginário e do modo de ser
sertanejos e, consequentemente, da sua relação com o ambiente físico e cultural
onde vive. É também uma defesa de sua cultura e de seu modo de vida, a afirmação
de sua identidade e um testemunho da diversidade cultural brasileira.

15:00

04 JUN

Celular Humanoide

CURSO
DE
FORMAÇÃO
Instalações da Associação de Solidariedade Social Soltar os Sentidos
Associação Solidariedade Social Soltar os Sentidos

A discriminação positiva toma enorme significado, quando
incide sobre a reflexão da dinâmica de grupos minoritários
e de frágil formação académica. A proposta de formação/
performance visa a inclusão de um destes grupos através da
prática artística, a valorização pessoal através da formação
informal, lúdica e com uma linguagem mais próxima e abrangente, de conceitos de biologia, de química e de geometria.
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória para
azenhantonio@gmail.com

18:00

04 JUN

É Urgente Acordar!
Casa das Artes Bissaya Barreto

PERFORMANCE

Maria Alexandra Nogueira em parceria com A Casa das Artes Bissaya Barreto

É Urgente Acordar! é uma performance artística que convida o público a
deambular por pensamentos críticos no meio de um cenário construído com
materiais diversos, incorporado por música e texto. Uma narrativa que representa um grito de alerta para as questões sociais essenciais à Humanidade,
que continuam por solucionar.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para xaninhablue@gmail.com

19:00

04 JUN

LyriBélula - Crisálida em Três Atos
Teatro Académico de Gil Vicente

TEATRO

MikrÓpera

O recital de um famoso tenor que chega sempre atrasado. CECILLE, uma
assistente frágil, que descobre que os limites não existem e que o femimino e o masculino viajam sempre juntos. Um momento de vital metamorfose, para abrir asas e voar, explorando os limites da Humanidade!
Trabalho selecionado para 4 festivais internationais. 1st PRIZE ex-aequo * FESTIFÉES
International Feminin des Arts in Paris October 20. Desde 2008, a companhia MikrÓPERA
explora os palcos com ópera e letra em formato reduzido.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV

04 JUN

20:30

Cinema e Exploração da Mimesis Dramática

Vingança de uma Mulher

(Rita Azevedo Gomes, 2012)

CURSO DE FORMAÇÃO

Estúdio 2 - Galerias Avenida

Caminhos do Cinema Português - Associação de Artes
Cinematográficas de Coimbra

Na terceira sessão do “Cinema e Exploração da
Mimesis Dramática”, será exibido o filme “Vingança
de uma Mulher” de Rita Azevedo Gomes de 2012.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@caminhos.info

21:30

5 JUN

IGNIÇÃO ou um Ensaio sobre Crescer no Vazio
A Escola da Noite/Teatro da Cerca de São Bernardo

DANÇA

Romulus Neagu em parceria com INTRUSO - Associação Cultural

Na tentativa de contornar estereótipos, um bailarino e um músico interrogam a sua condição presente numa partilha crua entre eles e o público, onde o confronto e inconformismo são a ignição para o bailado dos
corpos numa peça performativa que cruza o movimento coreografado
com som puro, por vezes rasgado, de uma guitarra, num ambiente
intenso, intimista e inquietante, explorando a fragilidade do Eu, do Ser
Humano, do ser-se humano, da memória e do que fica.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@aescoladanoite.pt

15:00

07 e 08 JUN

Coimbra dos Amores
Casa dos Pobres (07 JUN)
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra (08 JUN)

TEATRO

Palhaços d’Opital

O reviver de boas e doces memórias tem um impacto muito positivo
no nosso cérebro e é um facilitador da mudança do estado anímico.
Temos assim o mote da nossa intervenção. Quatro amigos, antigos estudantes de Coimbra, recordam o passado, viajando pelas
memórias e tradições de Coimbra, com momentos recheados de
bom-humor, usando ferramentas de Clown e muita música tradicional à mistura.

18:30

07 JUN

Performar Conversão, Performar Identidade
Salão da Frida Kahlo

PERFORMANCE

André Feitosa em parceria com o CAPC

“(...) O judeu é atingido na sua personalidade confessional, na sua história, na sua raça, nas
relações que mantém com seus ancestrais e seus descendentes. No judeu que é esterilizado, mata-se sua estirpe; cada vez que um judeu é perseguido, toda uma raça é perseguida
através dele. (...)” - Frantz Fanon, em “Peles Negras, Máscaras Brancas” (1952) / Nesse 18o.
Nisan, 5781 (31 de março de 2021), em alusão aos 200 anos para o Fim do Tribunal do Santo
Ofício da Inquisição, FUNDA-SE uma Associação Cultural e Artística que presta homenagem à
memória das vítimas da perseguição religiosa exercida pela Inquisição Portuguesa, dentre as
quais, a descendência atribulada pelo antissemitismo. Desde Martim Gomes Bravo, Fernão
Gomes, Miguel Gomes Bravo, Hércules Bravo, Dinis Bravo e Pascoal Bravo, Margarida Dinis
e Margarida de Menezes, Diogo Pizarro de Vargas e Melícia de Barros, Luciano Dias Cardoso
de Vargas etc. Compartilhamento de experiências e diálogo aberto em torno da mesa.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para andre_feitosa@msn.com

19:00

09 JUN

Viver a Máscara - o Corpo, o Jogo e a Festa II
Teatro da Cerca de São Bernardo

GEFAC

Na continuidade do trabalho que o GEFAC tem desenvolvido nos
seus espaços de discussão e ensaio, assente na pesquisa da
linguagem associada à Máscara no teatro e nas festas populares, surgiu a vontade de promover uma formação experimental,
de reflexão e partilha coletiva, motivadora da criação artística. A residência artística investiga uma conceção de humanidade que se revela através do uso da Máscara, instrumento
transformador ao qual recorremos desde tempos imemoriais.
Na região transmontana ancestral, predominantemente agrícola, as comunidades viviam em sintonia com os ritmos da
natureza e o Inverno era o momento do ciclo agrícola que
carregava grandes incertezas. Os rituais com máscaras emergem da necessidade de espantar medos e perigos, convocando forças coletivas e lançando a comunidade para as ruas,
interrompendo o tempo de Inverno e de recolhimento nas casas.
Hoje também em crise, à mercê de um inimigo invisível que se
reproduz silenciosamente e ocupa todos os espaços, que forças
convocamos?
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória para gefac.uc@gmail.com

TEATRO

17:30

11 JUN

Plural Apotheosis - In Natura
Bairro Social do Ingote

19:00

11 JUN

Plural Apotheosis - Som e Movimento

PERFORMANCE

Bairro Social do Ingote

PERFORMANCE

Associação Plural Apotheosis

Associação Plural Apotheosis

O grupo Plural Apotheosis, fundado no ínicio deste ano através de
um coletivo artístico, vem unir esforços pela produção/criação artistica em Coimbra, privilegiando a multidisciplinaridade. Este primeiro projeto consiste em 4 iniciativas, sendo a primeira subordinada à
“Música contemporânea em Performance - improviso e movimento”.

A segunda iniciativa da Plural Apotheosis terá como tema “Projeções
de Animações Vídeo Arte e Banda Sonora ao Vivo”

Lugares Limitados. Reserva obrigatória para eliaramalho@gmail.com

Lugares Limitados. Reserva obrigatória para eliaramalho@gmail.com

20:00

11 JUN

Migrantes
Salão da Frida Kahlo

TEATRO

APEB - Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra

“Migrantes” é uma encenação baseada nas vivências e contos do livro da autora baiana Tianalva Silva. A peça em formato monólogo traz as características da
autora no seu processo de contagem de histórias sobre a cidade portuária de
Cachoeira e seus habitantes migratórios de espaços geográficos e psicológicos.
Todo o enredo se passa no antigo bar em que trabalhava, perto do porto e da
Universidade presente na cidade, ambos locais de passagem e mudanças.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para apebcoimbra@gmail.com

11 JUN

20:30

Cinema e Exploração da Mimesis Dramática

To Be or Not to Be (Ernst Lubitsch, 1942)

CURSO DE FORMAÇÃO

Estúdio 2 - Galerias Avenida

Caminhos do Cinema Português - Associação de Artes Cinematográficas de
Coimbra

Na quarta e última sessão será exibido o filme “To Be
or Not to Be” de Ernst Lubitsch de 1942.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@caminhos.info

21:00

11 JUN

Ser Florbela Espanca
Liquidâmbar

PERFORMANCE

Wagner Merije em parceria com Motivos Alternativos e Aquarela
Brasileira

Performance litero-cénico-musical inspirada no
“Livro de Mágoas”, que propõe uma abordagem da
humanidade pelo olhar de Florbela Espanca. Em
seus textos, Florbela abordou temas como amor,
erotização, angústia e sofrimento, trazendo a figura
feminina para o centro das discussões. Seus versos,
de forte teor emocional, aliam a tristeza, a solidão e
o desencanto ao desejo de ser feliz.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para wmerije@gmail.com

17:00

12 JUN

Plural Apotheosis - Variantes
Biblioteca do Seminário Maior

PERFORMANCE

Associação Plural Apotheosis

Na terceira iniciativa promovoda pela Plural Apotheosis serão apresentados um
Concerto de Música Contemporânea Portuguesa e uma Performance em Artes
Visuais.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para eliaramalho@gmail.com

19:00

12 JUN

VVZ: Extravaganza Multimedia
Grémio Operário de Coimbra

PERFORMANCE

Motivos Alternativos

Do encontro improvável entre três artistas, únicos no panorama nacional, resulta uma intensa fusão entre arte visual, performance, música e
dança. A música de Victor Torpedo – figura incontornável do rock nacional
–, a dança oriental de fusão de Vera Mahsati – na sua abordagem inovadora e surpreendente – e a performance visceral de Zappa Dada – artista ímpar com mais de 30 de carreira – conjugam-se numa “Extravaganza
multimédia” que atravessa a memória de diferentes gerações.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para motivosalternativos@gmail.com

20:00

12 JUN

A Noite, A Luz, O Amor
O Teatrão - Companhia de Teatro

PERFORMANCE

Associação Artística e Cultural Salatina

Espetáculo multidisciplinar de música e dança contemporânea e Sama
(Sufi), com intérpretes portugueses, iranianos e brasileiros, em que o
conceito de perceção interior surge como uma visão da universalidade da existência, “a unidade da existência”. Os sentidos dos obstáculos,
esperança, renascimento e amor, são demonstrados e inspirados pela
natureza e pelo misticismo iraniano, sendo sequencialmente apresentados no desenrolar da criação artística.
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória para reservas@oteatrao.com

16:00

13 JUN

Imemorial - Passos no Cativeiro
Ruas da zona histórica de Coimbra (Partida do Largo da Portagem)

PERFORMANCE

Associação Cultural Substantivo Mágico em coprodução com Interdito - Grupo de Expressão Dramática
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Performance ritual em formato visita-guiada/audio-walk no centro histórico de Coimbra que elabora sobre um Portugal miscigenado, construído
sobre processos de amnésia e ocultamento, usados na integração social
com base no apagamento da identidade. Uma viagem ao passado português, lembrando a importância das pessoas escravizadas e seus descendentes na construção do Portugal moderno, questionando sobre o que falta
fazer para dignificar aqueles que também construíram o nosso país.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para substantivomagico@gmail.com

18:00

13 JUN

Auto do Labirinto
Mosteiro de Alcobaça.

TEATRO

Portingaloise

Com base num extraordinário repertório dramático quinhentista, os personagens – eleitos entre os pares amorosos,
o sedutor, a alcoviteira e outros que
medram no Paço ou no terreiro – terão
os seus serões de corte povoados
por danças baixas e altas – pavana,
galharda, tordião… – revelando os seus
dotes coreográficos e musicais. Quatro
atores-cantores-bailarinos e cinco
músicos com instrumentos de corte e
de folia, indispensáveis para a dança
ou para a serenata ao luar.
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória
para cesuca@uc.pt

20:00

13 JUN

Plural Apotheosis - Origem dos Intervalos
Musicais
Liquidâmbar

PERFORMANCE

Associação Plural Apotheosis

O último evento da Plural Apotheosis tem como tema “Harmonia
Generativa de Perrault - Música, Projeção e Pintura”
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para eliaramalho@gmail.com

18:00

14 JUN

A Psicose de Fedra
Casa da Escrita de Coimbra

TEATRO

FESTEA - Festival Internacional de Teatro de Tema Clássico

A partir de “Psicose 4.48”, de Sarah Kane, o Coletivo Coimbra-B,
numa coprodução com o FESTEA 2021, propõe uma investigação
textual e performativa sobre o mito de Fedra: conjugam-se o referente clássico (a versão de Séneca, sobretudo) e a crueza estética
do teatro in-yer-face. A performance teatral conta com dramaturgia e encenação de Carlos Jesus, na interpretação de Catarina
Martins.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para castrofilho@uc.pt

21:00

14 JUN

Tutano
CAV (Centro de Artes Visuais)

TEATRO

TARRAFO - Associação Cultural

“Tutano” apela à reflexão sobre a condição humana através do exercício
artístico da apropriação do olhar de Diógenes, o Cínico. Partindo de uma
investigação especializada, construímos uma dramaturgia que vai para
além do anedótico do personagem. Um espetáculo forte, conflituoso, cru,
com uma encenação despojada que procura questionar o público sobre a
superficialidade cénica da realidade. O Teatro deverá sempre confrontar o
público com a sua realidade. Quantos Diógenes nos restam? O espetáculo
repete-se no dia 15, 16 de junho, às 21h00.
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para info@tarrafo.pt

17:00

15 JUN

Sacro

PERFORMANCE
Escadaria do Colégio de S. Jerónimo

Amanda Gonsales em parceria com Aquarela Brasileira

Tudo começou em Évora. Na verdade, começou na infância, pois
é lá onde tudo começa. Cruz e orações preenchiam o simbólico na cidade do interior, e os cânticos em menor harmónica
numa igreja circular, presenteavam os sentidos. Até que um
Escrutínio me apontou o caminho. Subi à cruz - há mistérios
cravados no lenho. Passei a escrutinar-me, não a olhos vistos,
no silêncio. Em Évora, a memória já empoeirada recorda-se:
para despertar os vivos, é preciso cruzar tempos, e ressuscitar os mortos.
Lugares Limitados.
Reserva obrigatória para
amandagonsalesdearaujo@gmail.com

19:00

15 JUN

Uma Noite na Broadway
Teatro Académico de Gil Vicente

DANÇA

TAUC

“Uma Noite na Broadway”, protagonizado pela Big Band Rags e pela Dance
N’ Arts School, vem dar voz aos temas mais conhecidos do teatro musical.
Juntando a música e a performance artística, num espetáculo jovem e dinâmico, este evento, que contará com a participação de alguns convidados especiais, transporta-nos até aos palcos da Broadway, num espetáculo inesquecível
a não perder.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV

EVENTOS CONVERGENTES

10:00

19 MAI

Eu Estive Aqui (A a Z do Graffiti)
Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV)

O ato de riscar informalmente nas paredes sempre acompanhou a humanidade. Organizada como um glossário das palavras relacionadas com este universo, expõem-se as relações
entre os graffiti contemporâneos e aquilo que os humanos
foram riscando em diferentes épocas e geografias. Das gravuras pré-históricas às assinaturas dos graffiters, dos escritos de casa de banho aos murais revolucionários, das runas
viking nas catedrais medievais aos alfabetos indecifráveis nas
paredes das nossas cidades, do hip-hop aos comentários nas
paredes das casas romanas, descobrimos um mundo ritual de
comunicação, rebeldia e beleza.
Associação Há Baixa

19:00

30 MAI

Conversa sobre
Arte Performativa de Timor
https://www.facebook.com/Atelierespa%C3%A7o-multidisciplinar-Sal%C3%A3o-da-Frida-emCoimbra-103532178284803

Tomando como ponto de partida a performance do Grupo
Arte Moris (escola de arte de Timor Leste), vamos valorizar a
cultura e arte de Timor fazendo um intercâmbio entre artistas
timorenses residentes em Timor e Portugal. Neste momento
de pandemia e catástrofes climáticas, este evento procura
dar apoio e chamar a atenção para este povo e o seu universo artístico.
Evento convergente:
Conversa com representantes do Grupo Arte Moris e Élia Ramalho, aberta ao público.

Élia Ramalho e Grupo Arte Moris

19:00

03 JUN

Documentário
“A Construção da Travessia”
https://www.uc.pt/culturaemdireto

O documentário sobre a produção do espetáculo “A Travessia
do Grão Profundo” apresenta os processos de montagem
realizados pela equipe técnica, artística e de produção. É abordado o processo de composição da banda sonora, como foi
concebida e executada, com testemunhos de todos os envolvidos, detalhes sobre as gravações no estúdio em Salvador
com o diretor musical e o premiado compositor Jota Veloso.
Conta ainda com testemunhos do diretor e do ator sobre o
modo com foram construídas as personagens ao longo dos
oito meses de ensaios.
Centro Internacional Avatar de Artes/
Companhia de Teatro Avatar

21:00

03 JUN

Conversa com o Realizador e Dramaturgo
Paulo Atto sobre o seu trabalho ‘A
Travessia do Grão Profundo’
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88992413894?pwd=VDNiYmlQSnpxVldFbjE2WkRqeG5TQT09
ID da reunião: 889 9241 3894 | Senha de acesso: travessia

Conversa com o dramaturgo e diretor Paulo Atto sobre os
seus processos de trabalho em geral e sobre o espetáculo ‘A
Travessia do Grão Profundo’, em particular, além dos seus dois
livros mais recentes: “Desmontando Shakespeare” e “Atto em
3 atos e Memórias da Censura” (vencedor do Prémio Jorge
Portugal das Artes 2021 – categoria Dramaturgia que será
lançado em maio de 2021).
Centro Internacional Avatar de Artes/ Companhia de Teatro Avatar

19:00

10 JUN

Yoga Trendy

https://www.uc.pt/culturaemdireto

O Yoga está na moda, assim como os seus principais conceitos
como a vivência do momento presente, a aceitação e o autocuidado.
As técnicas desta modalidade focada no corpo e na mente possibilitam autorregular o ritmo respiratório, repor a tonicidade muscular,
potenciando respostas fisiológicas adequadas a melhor lidar com
os desafios do dia a dia. Venha conhecer e praticar o Yoga.
Yoga Coimbra Studio

16:30

12 JUN

Mesa Redonda:
Cinema e Exploração
da Mimesis Dramática
Estúdio 2 - Galerias Avenida

O Teatro e o Cinema apresentam-se como desafiadores e
provocadores da ilusão, abordando o Ideal como conceito
para uma materialização natural mas nunca absoluta. Como
é explorada a Mimesis nas artes cénicas e como o cinema
as transpôs para décor? Será o cinema capaz de realizar a
união entre ser e parecer? Este debate complementa a apresentação dos filmes que integram a programação do Mimesis
e tem como convidados Guilherme Pompeu e Margarida
Cabral, com moderação de António Pita.
Caminhos do Cinema Português
Associação de Artes Cinematográficas de Coimbra
Lugares Limitados. Reserva obrigatória para geral@caminhos.info
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