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FeministizARTE – Primeiro festival de arte feminista decorre em Braga

•November 19, 2009 • Leave a Comment 

O Núcleo de Braga da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta – vai trazer a arte feminista à cidade. De 
27 a 29 de Novembro de 2009, Braga será ponto de encontro para diversas expressões artísticas, num projecto 
pioneiro a nível nacional.

 
Neste sentido, o núcleo dispôs-se a reunir, no Museu Regional de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, no Museu 
Nogueira da Silva e na Torre de Menagem e no Auditório Adelina Caravana do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian, produtos artísticos de jovens criadores nacionais e internacionais das mais diversas áreas, 
relacionados com as temáticas feministas.

O FeministizARTE – Festival de Arte Feminista englobará exposições permanentes de livre acesso, contando com 
as participações de Ana Pereira, André Alves, Carla Cruz, Cristiana Miranda, Maciel Cardeira, Maria Lusitano 
Santos, Nádia Duvall, Poderiu, Renato Roque, Rosa Vaz, Suspiria Franklyn; e, apresentações pontuais com bilheteira, 
no auditório principal da Escola de Música Calouste Gulbenkian, de AbztraQt Sir Q, Carla Cruz, GATA (Grupo de 
Activismo e Transformação pela Arte), Flávio Rodrigues, Micaela Maia e Teresa Vila Verde.
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A par destas, está agendada, para dia 28 de Novembro, uma tertúlia sobre Arte e Feminismos, no Museu Nogueira da 
Silva, com as presenças de Ana Gabriela Macedo, Ana Paula Canotilho, Angélica Lima Cruz, Cristiana Pena, Maria 
José Magalhães.

Para acompanhar esta iniciativa visite o blog: http://feministizarte.wordpress.com/. Neste espaço poderá encontrar o 
programa do festival, as artistas, os locais onde decorrerão as actividades, bem como outras informações de relevo 
para que possa ficar a conhecer melhor esta iniciativa.

Posted in Agenda Cultural, Arte, Cultura, Festivais, Mulheres  
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Tim Burton MoMA Spot

•November 17, 2009 • Leave a Comment 

Posted in Agenda Cultural, Arte, Cinema, Projectos, Vídeo  
Tags: moma, spot, tim burton 

“ Pensar o Museu” em Serralves

•November 16, 2009 • Leave a Comment 

Nos próximos dias 26, 27 e 28, Serralves organiza a Conferência Internacional Pensar o Museu. Na iniciativa irão
estar presentes especialistas internacionais que vão proporcionar um debate crítico sobre a importância e o futuro da 
Arte e dos Museus na sociedade actual.
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Foto: Sara Santos Silva 

O programa da conferência é o seguinte:

 

26 Novembro (Qui), 21h00

O que podemos esperar da arte no século XXI?

Por Hal Foster, Professor de Arte e Arqueologia, Universidade de Princeton.

Apresentação por Maria Teresa Cruz, docente do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade 
Nova de Lisboa.

Hal Foster é Professor de Arte e Arqueologia na Universidade de Princeton. Lecciona arte moderna e contemporânea 
e teoria da arte em diversos cursos e seminários; é docente nos programas de Média e Modernidade e Estudos 
Culturais, e também na Escola de Arquitectura. Entre as suas publicações recentes destacam-se: “Art Since 
1900” (2005), em co-autoria com Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh e Rosalind Krauss; “Prosthetic Gods” (2004); 
“Design and Crime” (2002). Actualmente está a preparar um livro sobre cultura pop. Escreve regularmente para as 
publicações October, Artforum, The London Review of Books, The Nation e The New Left Review.

 

27 Novembro (Sex), 21h00

Qual a função dos museus de arte contemporânea?

Por Boris Groys, Professor de Estudos Russos e Eslávicos, Universidade de Nova Iorque.

Apresentação por António Guerreiro , Ensaísta e crítico literário do semanário Expresso.

Boris Groys é Professor de Estudos Russos e Eslávicos na Universidade de Nova Iorque (NYU) e Professor de 
filosofia e teoria da arte na Academia de Design em Karlsruhe. Groys é filósofo, crítico de arte e teórico dos media, 
especialista nas vanguardas russas e em arte e literatura pós-moderna nos últimos anos da União Soviética. A sua 
obra convoca a tradição do pós-estruturalismo francês e da filosofia moderna russa. Entre os seus livros recentes 
destacam-se: “Art Power” (2008); “Ilya Kabakov. The Man Who Flew into Space from his Apartment” (2006); 
“Under Suspicion: A Phenomenology of the Media” (2000).
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28 Novembro (Sáb),  21h00

Serão os museus instrumentos ao serviço da indústria da cultura?

Por Benjamin Buchloh, Professor de Arte Moderna, Universidade de Harvard.

Apresentação por Chus Martinez, Curadora do MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona.

Benjamin Buchloh é Professor de Arte Moderna na Universidade de Harvard desde 2006. Buchloh tem investigado as 
relações entre as primeiras vanguardas do século 20 e as neo-vanguardas do pós-guerra, bem como a interacção entre 
práticas artísticas europeias e americanas nos mesmos períodos. Os seus principais interesses teóricos e 
metodológicos relacionam-se com a teoria crítica da Escola de Frankfurt. Entre os seus livros recentes incluem-se: 
“Gerhard Richter: Large Abstracts” (2009); “Art Since 1900” (2005) em co-autoria com Yve-Alain Bois, Hal Foster e 
Rosalind Krauss; “Neo-Avantgarde and Culture Industry” (2003). É co-director da revista October.

Bilhetes: 

5 Euros por sessão, com os seguintes descontos:

Maiores de 65 anos e Estudantes: 50%

Amigos de Serralves:

- Amigo Empresa e Amigo Benfeitor: 50%

- Amigo Individual e Amigo Família: 10%

Posted in Agenda Cultural, Arte, Cultura  
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STFU Porto: Uma alternativa ao mainstream

•April 20, 2009 • 1 Comment 

O STFU (Shut The Fuck Up), festival itinirante de música electrónica/experimental e de artes visuais, começou em 
Inglaterra, mas já vai na terceira edição no Porto. A Fábrica de Som acolhe, assim, durante três dias, a partir do dia 30 
de Abril, um colectivo de músicos e artistas visuais que têm a Internet como ponto comum.

Desde a música electrónica, experimental às sonoridades mais ambientais e cinemáticas, passando ainda pela 
fotografia e pela video art, o festival pretende sair dos trâmites mais habituais. O bilhete diário é de 5euros e para os 
três dias de 10euros.

Sara Santos Silva

MySpace do STFU Porto 

Posted in Agenda Cultural, Ao Vivo, Arte, Cultura, Espectáculos, Festivais, Multimédia, Música, Projectos, Vídeo  
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Nine Inch Nails em Paredes de Coura

•April 7, 2009 • Leave a Comment 

Ao que tudo indica…

Amanhã veremos. Se estiver certa, paguem-me um café  

Posted in Agenda Cultural, Ao Vivo, Cultura, Espectáculos, Festivais, Música  
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A estreia dos londrinos The Big Pink

•March 30, 2009 • Leave a Comment 

“Velvet” é o álbum de estreia do duo londrino The Big Pink. É lançado apenas dia 20 deste mês, mas o single já tem 
videoclip realizado por Bob Hawkins.

Posted in Música, Vídeo  
Tags: big pink, my bloody valentine, velvet 

Ponte das Barcas: o que resiste 200 anos depois?

•March 30, 2009 • Leave a Comment 
Por Sara Santos Silva – jpn@icicom.up.pt  
Publicado: 28.03.2009 | 22:55 (GMT)

Há 200 anos, a ameaça das tropas napoleónicas precipitou a maior tragédia da história do Porto. Hoje em dia, restam 
manifestações de religiosidade popular nas “Alminhas”.

Comemora-se este fim-de-semana – com direito a presença do presidente da República e às cerimónias de protocolo – 
aquele que é um dos episódios mais marcantes da história da cidade do Porto. Para os que não conhecem a história da 
Ponte das Barcas, fica uma primeira achega. Foi numa quarta-feira “negra”, a 29 de Março de 1809, durante as 
segundas invasões francesas, que se instalou o pânico no Porto, levando militares e civis a fugir pela Ponte das 
Barcas, que acabaria por ceder e colapsar nas águas do rio Douro.

Não se sabe ao certo quantos pereceram neste episódio fatídico. No entanto, há relatos de que tenham morrido 
afogadas cerca de quatro mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. O historiador do Porto Germano Silva assevera 
que foi a “maior catástrofe que houve no Porto desde sempre”. O facto de terem morrido centenas de inocentes, 
pessoas que apenas queriam fugir à guerra, deixou uma marca trágica na memória da cidade. “Uma mortandade 
muito grande”, descreve Germano Silva.

Sob o comando do marechal Soult, as tropas de Napoleão entram na cidade. Germano Silva, afirma que “as defesas 
eram muito frágeis”. Convicção corroborada por Júlio Couto, que relata ao JPN que “a defesa do Porto tinha sido 
perfeitamente inócua” .

O Bispo do Porto, D. António de S. José e Castro, que na altura representava a autoridade, assumindo o cargo de 
comandante militar da defesa da cidade, partiu no dia 28 para a serra do Pilar. Abençoou as tropas e disse que por 
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uma razão de estratégia ia para o outro lado do rio. Germano Silva acredita que se tenha apenas escudado lá, “para 
salvar a pele”. Da mesma opinião é Júlio Couto, que caracteriza o bispo como “inepto” a dirigir.

Uma história com várias versões

Dois séculos depois, existem diferentes opiniões sobre a razão do desastre. Diz-se que a ponte não terá aguentado a 
pressão da multidão e que se desfez. Júlio Couto defende exactamente esta versão. O pânico foi tal que quando os 
franceses chegaram à ribeira já boiavam centenas de corpos no rio Douro.

Por outro lado, há relatos de que alguém teria aberto um alçapão na ponte, para impedir que os franceses a 
atravessassem. Sérgio Veludo, docente na Escola Superior de Educação do IPP e especialista em história militar, 
considera esta versão mais plausível, pelo menos a nível militar. Assim, poderiam ter sido “os sapadores militares 
portugueses” a retirar “pranchões da ponte para impedir a passagem das tropas francesas para o sul do Douro”, para 
obstruir o avanço do inimigo.

Independentemente da versão mais acertada, a verdade é que algo mudou no Porto que viu ruir a Ponte das Barcas. ” 
Teve características fortemente traumáticas para os portuenses”, realça Sérgio Veludo, sobre o dia em que a Invicta 
deixou de o ser.

De facto histórico a “piedade popular”

A zona da ribeira do Porto é conhecida pela sua tradição religiosa. As “Alminhas da Ponte”, o baixo-relevo em 
bronze de Teixeira Lopes (pai), em memória dos que morreram no desastre da Ponte das Barcas, é ainda um local de 
culto para alguns portuenses. O historiador Germano Silva conta que a obra manteve uma recordação emotiva das 
pessoas que morreram no desastre.

Porém, hoje em dia, e como explica Júlio Couto, com o passar do tempo, as “Alminhas da Ponte” tornaram-se “um 
facto de piedade popular” e passaram a ser “veneradas como intercessoras junto de Deus”.

“O imaginário popular não tem limite”, declara o historiador do Porto. Opinião partilhada por Júlio Couto: “as 
pessoas têm a necessidade de um imaginário, a necessidade de que alguém as guie”. Uma simples manifestação de 
religiosidade popular que 200 anos depois ainda sobrevive, juntamente com a memória da Ponte das Barcas.

Originalmente publicado no JPN

Posted in Cidades, Recortes de Imprensa  
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Novo vídeo: PJ Harvey & John Parish

•March 23, 2009 • Leave a Comment 
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Posted in Cultura, Música, Vídeo  
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Gallon Drunk em Portugal

•March 20, 2009 • Leave a Comment 

Hoje no Armazém do Chá: Gallon Drunk 
Se não começar lá para as 2h…

Posted in Agenda Cultural, Ao Vivo, Cultura, Espectáculos, Música 

O anúncio da Antena 1

•March 20, 2009 • Leave a Comment 

Por um lado: A polémica do anúncio da Antena1

Por outro: outras opiniões
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