Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 07 a 11 de março de 2022 – 12h00

•

"A Lua é a Lua em Buenos Aires e Lisboa"
A primeira produção de 2022 da Companhia de Teatro Lendias d’Encantar, com
texto da argentina Belén Pasqualini, que partilha a encenação e interpretação
com António Revez, estará em cena no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, de
9 a 11 de março, às 21h00.
Nesta produção “dois personagens do mundo do espetáculo encontram-se, por
acaso, longe das televisões e do seu habitat natural. Submersos em altas
temperaturas e confissões, através de conversas e música acontece um
"striptease emocional" em que ambas as personalidades se livram das suas
personagens para se vestirem como elas mesmas."
Este espetáculo é apoiado pelo Programa Iberoamericano Iberescena,
Ministério da Cultura - Direção-Geral das Artes e, em Beja, conta com o apoio
do respetivo município.
Mais informação disponível na página da Lendias d’Encantar no Facebook

•

Covid@Alentejo, olhares
Exposição itinerante de fotografia de António Carrapato, António Cunha,
Augusto Brázio e Maria do Mar Rêgo, pode ser visitada no Centro de Artes de
Sines, de segunda a sábado, entre as 12h e as 18h, até dia 13 de março.
Este projeto, com o intuito de mapear a região nos tempos de pandemia e de
documentar este período através da fotografia, surge na sequência do convite
da Direção Regional de Cultura do Alentejo aos quatro fotógrafos, em 2020,
que palmilharam a nossa terra alentejana, dando-nos agora os seus olhares

sobre o impacto da situação pandémica no território.
O conjunto de obras apresentado, filtrado a partir de um acervo mais vasto
através do olhar de Rui Prata, convidado para comissariar a exposição, dá a
conhecer o embate da pandemia na vida quotidiana em diferentes momentos e
situações vividas ao longo de quase dois anos.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o
financiamento do programa INTERRREG Espanha-Portugal, no âmbito do
projeto Magalhães_ICC e, em Sines, conta com o apoio do respetivo Município.
Para mais informação podem ser consultados os sítios web da Direção Regional
de Cultura do Alentejo e do Município de Sines.
•

Chamada para projeto TWINS - "Residência Artística para duplas de artistas"
Córtex Frontal - Residências e Oficinas, em parceria com a Appleton Associação
Cultural e com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, abriu
candidaturas, até ao próximo dia 15 de março, dirigidas a uma dupla de
artistas. Os objetivos são participar numa residência de 4 semanas, em maio de
2022, nas instalações do Córtex Frontal, em Arraiolos, e integrar uma
exposição itinerante na Appleton (Lisboa) e em Évora, ambas em 2023. A dupla
em residência contará com alojamento, espaços de trabalho, fee, apoio à
produção e acompanhamento crítico.
Mais informação sobre o projeto Twins e respetivas inscrições podem ser
consultadas no sítio web da Córtex Frontal.

•

O Grito das Árvores
44.ª produção da companhia a bruxa TEATRO, inspirada em 'A Vida Secreta das
Árvores', de Peter Wohlleben, está em palco no Espaço Celeiros, em Évora, de
quarta a sábado, às 21h30, até dia 19 de março.
Juntos desde sempre, num cenário fantasioso, duas criaturas em busca de si
mesmas tentam perceber quem são individualmente, sem que essa descoberta
signifique abdicar da companhia uma da outra. Neste espetáculo
acompanhamos as suas reflexões e inquietações nessa procura, percebendo
como se contaminam e deixam contaminar pelo espaço que habitam e onde,

simultaneamente, querem ficar e sair.
Esta produção d ‘a bruxa TEATRO, estrutura financiada pelo Ministério da
Cultura - Direção-Geral das Artes é coproduzida com a Câmara Municipal de
Évora e conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da
Rádio Diana FM. Mais informação sobre o espetáculo, bilhética e reservas pode
ser consultada no sítio Web d’a Bruxa TEATRO.
•

Ensaio sobre a Cegueira
Uma criação de Nélia Pinheiro, inserida na programação do Centenário do
Nascimento de José Saramago, sobe ao palco do Centro de Artes e do
Espetáculo de Portalegre, no próximo dia 19 de março, pelas 21h30.
A criação “Ensaio sobre a Cegueira”, inspirada na obra com o mesmo título de
José Saramago, resulta do culminar de um percurso de experimentação
coreográfica, em torno do comportamento humano em situações de crise e
violência. Com um formato próximo da instalação artística, a criação apresenta
uma linguagem experimental, tanto a nível visual, como a nível do
posicionamento do corpo na dança e na cena. Os elementos-chave da obra de
José Saramago surgem como indutores da linguagem dramatúrgica e de
movimento, que desenvolve uma metáfora acerca do comportamento humano
individual e colectivo, um discurso sobre a condição humana.
O espetáculo é produzido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora,
com o apoio do Ministério da Cultura - Direção-Geral das Artes e da Fundação
José Saramago e resulta de uma coprodução entre a CDCÉ e o Município de
Évora. Para mais informação deverá ser consultada a página do Centro de Artes
e do Espetáculo de Portalegre.

•

Não toques nos objetos imediatos - Residências artísticas 2018-2019
Exposição coletiva de trabalhos de Catarina Lopes Vicente, Daniel Fernandes,
Inês Teles, Isabel Madureira Andrade, Manuel Fonseca, Marisa Benjamim e
Sebastião Borges, desenvolvidos nas residências artísticas realizadas nos anos
de 2018 e 2019, está patente em Alvito, no Espaço Adães Bermudes, até dia 15
de maio do corrente ano.

A exposição, cujo tema tem por base o título do poema de Herberto Helder,
pode ser visitada de quinta e sexta-feira das 14h às 17h30 e aos sábados entre
as 10h e as 12h30 e das 14h às 17h30. Para visitas a realizar noutros dias deve
ser contactado o Posto de Turismo de Alvito.
A iniciativa é organizada por Inter.meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito
contando, entre outros, com o apoio do Município de Alvito, e da Direção
Regional de Cultura do Alentejo.
Para mais informação deve ser consultada a página web da Câmara Municipal
de Alvito.

