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18

nov

Práticas
de Arquivo
em Artes
Performativas
Archive Practices in Performing Arts
— Seminário Internacional
Este Seminário pretende analisar e debater as práticas de arquivo em artes performativas,
considerando simultaneamente:
1. os diversos contextos e ocorrências disciplinares (Teatro, Dança, Performance, Música);
2. as resistências e as possibilidades de constituição do arquivo na conjuntura tecnológica
e mediatizada da atualidade;
3. as dinâmicas que se estabelecem entre o arquivo documentado/documentável e as práticas
contemporâneas de criação e corporização da memória.
Entre Coimbra - Teatro Académico de Gil Vicente/Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra (16 de novembro) e Porto - Teatro Nacional São João/ Mosteiro São Bento
da Vitória (17 e 18 de novembro), as atividades previstas incluem comunicações, workshops
e espetáculos. O Seminário destina-se a investigadores, estudantes, artistas e profissionais
interessados na documentação e arquivo. Propõe-se um evento que a seu modo convoca
o “país da não inscrição” (José Gil) para um confronto positivo com as possibilidades
de constituição da memória e do arquivo no domínio das artes performativas.
Organização Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX-CEIS20/
Universidade de Coimbra, Instituto de História da Arte (IHA/Universidade
Nova de Lisboa), Fundação GDA, Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro
Nacional São João/Centro de Documentação Mosteiro
de São Bento da Vitória
Coordenação Cláudia Madeira (IHA/FCSH-UNL), Fernando Matos Oliveira
(CEIS20/FLUC-UC, TAGV), Hélia Marçal (IHA/FCSH-UNL)
Informações e inscrições praticas.de.arquivo@gmail.com
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QUINTA-FEIRA THURSDAY
ANF. III, FACULDADE DE LETRAS, COIMBRA

10H00

Sessão de Abertura Opening Session
Mário Carneiro (Fundação GDA)
António Rochette (CEIS20/UC)
Cláudia Madeira (IHA/FCSH-UNL)
Fernando Matos Oliveira (CEIS20/FLUC-UC, TAGV)

10H30

Digital Cultural Heritage: from OAIS until the Personalised
Augmented Experiences. Perspectives
Adérito Fernandes Marcos (UAberta, Artech-Internacional)

11H30

Do vídeo no teatro, do teatro no vídeo: um estudo de caso
José Alberto Ferreira (UÉvora)

12H15

Arquivo e documentação de performances sonoras e visuais ao vivo
Frederico Dinis (CEIS20/UC)

13H00

Almoço Lunch

14H30

1955-1999. Um Arquivo para todos/as! Novos lugares: reproduções de memórias
e história das músicas populares num écran
Soraia Simões (IHC/FCSH-UNL, Mural Sonoro)

15H15

Pequeno diagrama de performatividade(s) galopante(s) no pensamento
do arquivo em dança
Paula Caspão (CET/FLUL-UL, FCT)

16H00

Coffee Break

16H30

Workshop Dança, Memória, Arquivo
Paula Caspão (CET/FLUL-UL, FCT)
Ana Bigotte Vieira (Investigadora, PHD)
João Fiadeiro (Coreógrafo)
João Santos Martins (Coreógrafo)

20H00

Jantar Dinner

21H30

Espetáculo em estreia Drácula or the Un-Dead
Dramaturgia de Alexandre dal Farra e Patrícia Portela
Encenação de Thiago Arrais, pelo Coletivo Soul

Drácula
or the
Un-Dead

TEATRO

©Evan Teixeira

a partir da obra de Bram Stoker
Coletivo Soul (br)

Fruto de viagens exploratórias (iniciáticas) pela Amazónia Sul-Americana
e pela Europa de Leste (Roménia), o Coletivo Soul (Brasil) investe na
obra de Stoker pela ótica do mistério, do conhecimento da margem, das
fronteiras culturais e dos saberes que tensionam as certezas do projeto
moderno de conhecimento, aludindo aquilo que ignoramos, promovendo
uma revisão deste nosso tempo presente, através do encontro com
diferentes temporalidades e geografias. Propomos uma busca Local auditório TAGV
daquilo que permanece ou que convive com a sua própria
A partir de obra de Bram Stoker
Dramaturgia Alexandre dal Farra,
morte (Un-Dead), sobrevivente, ameaçador: Drácula.

Patrícia Portela
Direção Thiago Arrais
Interpretação Andy Máwun, Clara Monteiro,
Ed Freitas, Evan Teixeira, Geórgia Dielle,
Janaina Marcout, Magno Carvalho
Música Juliano Abramovay
Direção audiovisual André Moura Lopes
Coprodução Coletivo Soul, TAGV
Duração aprox. 1h30
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SEXTA-FEIRA FRIDAY
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA (TNSJ), CLAUSTRO NOBRE, PORTO

Deslocação Coimbra-Porto Trip from Coimbra to Oporto

10H30

Sessão de Abertura Opening Session
Nuno Carinhas (TNSJ)
Cláudia Madeira (FCSH-UNL)
Fernando Matos Oliveira (CEIS20/FLUC-UC, TAGV)

10H45

When Yoko Ono did not come to Wales: Archiving the early history of performance art
Heike Roms (University of Exeter, UK)

11H45

Transnationality and trans-temporality of political-timing specific performance art:
the potential of re-enactments as practices of re-location
Hélia Marçal (IHC/FCSH-UNL)

12H15

O Trabalho da Imagem
Maria João Brilhante (CET-UL)

13H00

Almoço Lunch

14H30

LABORATÓRIO ou a prática televisiva enquanto arquivo
Maria João Guardão (Realizadora, Jornalista)

15H15

TKB: uma plataforma aberta para arquivo de processos composicionais
em artes performativas
Carla Fernandes (FSCH-UNL)
David Santos (FSCH-UNL)

16H00

Coffee Break

16H30

Workshop Documentação e Indexação em Artes Performativas
Maria João Brilhante (CET-UL)
Filipe Figueiredo (CET-UL)
Heike Roms (University of Exeter, UK)

20H00

Jantar Dinner

21H00

Espetáculo em estreia A Promessa
Encenação de João Cardoso

©Susana Neves-TNSJ

08H30

TEATRO

A Promessa
de Bernardo Santareno
encenação de João Cardoso
“Maldita promessa, maldito casamento, maldita família!” A tempestade dura há já cinco dias e lá fora ouve-se “um mar bravíssimo
e o vento rijo”. Cá dentro, uma mão cheia de personagens caminha
com nomes carregados de simbolismo: há uma Maria do Mar
e um António Labareda, água e fogo, mas há também um Salvador
e um Jesus cego e vidente… Criaturas obcecadas com a pureza
e fascinadas pelo mal, que se enredam em presságios funestos,
dando espessura a um clima de peste emocional que alastra e aflige.
A Promessa foi a peça que revelou Bernardo Santareno (1920-1980),
dramaturgo hoje insuficientemente lido e representado, que Jorge
de Sena descreveu então como “um talento obsessivo e sombrio”.
Quando se estreou no Porto em novembro de 1957, pelas mãos
do TEP de António Pedro, houve vozes que reprovaram o “ambiente
de religiosidade erótica” da peça, reparo que deveríamos tomar hoje
como um elogio. Sessenta anos depois, o TNSJ promove o regresso
desta Promessa à cidade que a viu nascer, confiando a sua releitura
ao ator e encenador João Cardoso. “Ai, meu pai, se conhecesse
o sonho que eu tive”…

Local TNSJ
Dramaturgia Constança Carvalho Homem
Interpretação Cármen Santos, Élio
Ferreira, Joana Carvalho, João Castro,
Jorge Mota, Paulo Calatré, Pedro Frias,
Rosa Quiroga, Sandra Salomé
Cenografia e figurinos Nuno Carinhas
Desenho de luz José Álvaro Correia
Sonoplastia Francisco Leal
Produção TNSJ
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SÁBAD0 SATURDAY
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA (TNSJ), CLAUSTRO NOBRE, PORTO

Sessão de Abertura Opening Session
Cláudia Madeira (FCSH-UNL)
Fernando Matos Oliveira (CEIS20/FLUC-UC, TAGV)

10H30

Cadernos de encenação como arquivo mutante: o caso de Patrícia Portela
Thiago Arrais (UC)

11H00

Tras los vestígios del espetáculo: el Centro de Documentación Teatral
Berta Muñoz (Centro de Documentación Teatral, ES)

11H30

A imagem em movimento na arte portuguesa: o desencontro entre
as coleções e o arquivo; uma proposta para o acesso
Andreia Magalhães (Curadora, Investigadora)

12H00

Performance Imaginário Familiar – Linha de Tempo
de Tânia Dinis

13H00

Encerramento Closing Session

13H30

Almoço Lunch

©DR

10H00

PERFORMANCE

Imaginário
Familiar

— Linha de Tempo
de Tânia Diniz

O confronto da imagem com aqueles nela representados, recorrendo
a suportes e dispositivos de imagem associados ao universo afectivo familiar,
onde um dispositivo de vídeo transporta memórias e transforma em direto
as imagens. Projecto-Arquivo de Família é um trabalho que está em constante desenvolvimento (2011/2017) e que explora diversas perspectivas e diversos
universos artísticos, como a fotografia, a performance, o cinema, instalação,
um trabalho de pesquisa e recolha de imagens pessoais e de arquivos familiares (particulares ou anónimas), sendo Super8, found footage, home movies,
fotografias, dispositivos, cartas e outros objetos encontrados ou doados, os
quais têm como objectivo resultar num conjunto de trabalhos reorganizados,
revisitados, confrontados e manipulados através da montagem, implementando colagens e fragmentos sonoros, explorando a ideia da imagem numa experiência do tempo que passou e do tempo que não passa, numa memória que
se expande no espaço, criando, assim, pequenos momentos e várias possibilidades narrativas. Imagens fixas e/ou em movimento que se reinventam, imagens deslocadas dos seus momentos originais num tempo e espaço diferente,
num diálogo entre passado e presente.

Local Claustro Nobre do Mosteiro de São Bento
da Vitória (TNSJ)
Adaptação do PROJECTO ARQUIVO DE FAMÍLIA e da
performance ROTA (pequena história de uma família)
Criação Tânia Dinis
Apoio artístico Jorge Quintela
Participação da avó Ermelinda de Jesus
Duração aprox 45m

