


Começa o verão, o sul chama-nos. Antes do corpo no mar, há 
que tomar banhos de sol, e depois do seu pôr, o nascer para os 
banhos de lua. No festival Atalaia Artes Performativas 2017, os 
artistas nacionais e internacionais em residência de criação, em 
Ourique e Aljustrel, são os mestres desta comunhão artística 
anual que pretende afirmar-se como uma experiência viva, plena 
do corpo e do mundo, de fusão entre arte e vida, de afirmação 
da vida, do prazer e da alegria de viver.

No festival Atalaia Artes Performativas 2017, as comunidades 
locais são seus colaboradores e fruidores e os visitantes-fruidores-
participantes, uma outra energia, necessária ao equilíbrio da 
balança, pois o que fazemos é para nós como uma dádiva ao 
outro. Porque continua a ser necessária uma arte-poesia-ação 
que se oponha à lógica do mercado da arte-espetáculo-alienação 
e às tendências de nivelamento da instituição. Arte em que 
se aprofunde o parecer, que nos devolva ao ser, nos dispa da 
personagem que trazemos para que possamos aceder à pessoa 
que somos, recuperando o controlo sobre nós próprios e sobre 
as nossas próprias forças, desejos e aspirações.

Os oito projetos artísticos que acolhemos este ano, fruto, mais 
uma vez, de um concurso internacional, têm em comum essa busca 
de uma verdade sensível, a sua e a de cada um. Abrangendo 
disciplinas tão distintas como a dança contemporânea, o novo circo 
ou as artes plásticas, passando pela música, a performance e os 
novos media, alguns destes projetos trabalham em colaboração 
com as comunidades locais na produção das peças que agora 
apresentam, pois sabemos: devemos transcender o ser para «ser 
com» 1(George Steiner).

Diogo da Cruz (PT), em Arte Necessária, abre ao outro a 
possibilidade de pensar, expor e partilhar as suas ideias acerca 
da sua comunidade, através de um objeto de uso comum, um saco 
de pão, desenhado pelo artista e distribuído nas padarias locais. 
Em Enxerto, António Guimarães Ferreira (PT) e Rui Gueifão (PT) 
vão transportar, numa carroça feita pelos artistas, os materiais 
de uma escultura que será desmontada e montada, fruto de uma 
negociação com quem encontrarem nas várias paragens de um 
percurso pré-definido entre Aljustrel e Ourique. 

Sophie Mak-Schram (UK) e Ruben Green (UK), em The Maybe 
Museum, propõem-nos uma leitura surrealizante desta região, 
das suas estórias e História, do seu património material e imaterial, 
a construção duma teia narrativa onde a ficção e os factos 
se cruzam para apresentar uma nova forma de entender este 
território. O projeto Me and the People de María Teresa García 
(VE) usa o vídeo e a dança para se relacionar com a comunidade 
de Ourique, através do contacto direto/privado com o outro, 
numa pesquisa focalizada no conceito de perda. Aliás, a ideia 
de perda é comum a algumas destas propostas, talvez fruto da 
aceleração da vida contemporânea, há sempre algo que estamos 
constantemente a perder, há sempre algo que não podemos 
preservar, a não ser em The Maybe Museum. A artista Katelyn 
Skelley (USA) está interessada no campo da execução artística mas 
também no do trabalho, na pesquisa da perda de capacidades 
físicas que o envelhecimento do corpo acarreta. Em Never 
Free of It, performance de dança, Skelley investiga essa relação 
antagónica entre um ganho de experiência e conhecimento, por 
um lado, e o enfraquecimento do corpo, por outro. Já Remember, 
do artista Guillermo León (MX), a primeira aposta do Atalaia Artes 
Performativas nas artes circenses, é uma viagem cómica e por 
vezes absurda, pelas memórias de infância de uma personagem 
excêntrica: relembrar o que já se perdeu ou viver novamente, 
adiando a irrecuperável perda. Da Coreia do Sul chega-nos 
Unfolding Time, do artista Myungduk Kim (KR), que nos apresenta 
uma performance intermedia, pesquisa da mudança de um estado 
físico a outro e do seu potencial cinético, convertidos em 
som-imagem recorrendo a um sistema computacional visual e 
de síntese modular sonora. Já o coletivo StratoFyzika, composto 
por artistas de várias nacionalidades (USA/IT/CZ) traz a sua nova 
performance de dança, Phi, uma investigação da simultaneidade 
entre movimento, luz e som, culminando em cruzamentos 
sensoriais, por vezes, viscerais.

Não faltam razões para aceitarem o nosso convite para estes 
banhos comunitários de sol e lua, durante os dois primeiros 
fins-de-semana de julho, em Aljustrel e Ourique.

1 Steiner, George. Gramáticas de Criação. Lisboa: Relógio d’Água, 2002.
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“A minha obra é o lugar ou lugares onde acontece o 
encontro estético dela com o seu espectador. É ele 
quem lhe determina o nível e o grau da comunicação 
estética. É certo que a orientação primeira sou eu quem 
a define, mas procuro reduzir ao mínimo a parcialidade 
na minha obra – ela é minha apenas como prolongamento 
e dádiva para os outros. Ela é uma procura essencial de 
alargamento e renovação do campo perceptivo.”

“My work is the place or places where happens the aesthetic 
meeting with the viewer. The level and the grade of the 
aesthetic communication it’s hereby determined. It’s right 
that I am the one who defines its first orientation, but I look 
for minimize the partiality in my work – it’s mine only as an 
extension and a gift to others. It’s an essential quest for 
enlargement and renovation of the perceptive field.”

ALBERTO CARNEIRO
In, Das Notas Para Um Diário e Outros Textos. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007

ANA NOBRE
DIRETORA ARTÍSTICA

Summer begins, South call us. Before the body gets into the 
sea, we need to take sun baths, and after its set, the birth for the 
moon baths. At Atalaia Artes Performativas 2017, the national 
and international artists in creation residencies, at Ourique 
and Aljustrel, are the masters of this annual and live artistic 
communion, full of the body and of the world, of fusion between 
art and life, of statement of life, of pleasure and joy of living.

At Atalaia Artes Performativas 2017, the local communities are its 
collaborators and enjoyers and the visitors-enjoyers-participants, 
another energy, necessary for the scales balance, once what we do 
it’s for ourselves like a gift to the other.  Because it goes on being 
needed an art-poetry-action opposing to the market logics of 
art-show business-alienation and to the trends of institutional 
levelling. Art where the appears to be, get us back the to be, that 
strips out of us the character we are carrying with us, in order to 
accede to the person we really are, getting back the control over 
ourselves and over our own powers, wishes and aspirations.

The eight artistic projects we choose this year, resulting once more 
from an international call, have in common that quest for a sensitive 
truth, its own and that of each one’s truth. Embracing disciplines 
so different as contemporary dance, the new circus or the visual arts, 
passing through music, performance and the new media, some 
of these projects work together with the local communities in the 
production of its plays they now present, once we know: we must 
transcend the to be towards the “to be with” 1(George Steiner).

Diogo da Cruz (PT), with Arte Necessária (Necessary Art), opened 
to the other the possibility of thinking, of exhibiting and sharing its 
ideas about the community, through an object of common use, 
a bread bag, designed by the artist and distributed at the local 
bakeries. In Enxerto, António Guimarães Ferreira (PT) and Rui 
Gueifão (PT) are going to transport, in a carriage made by the 
artists, the materials of a sculpture which will be dismounted and 
mounted, accordingly to a negotiation with whom they meet in the 
several stops of a pre-defined path between Aljustrel and Ourique. 
Sophie Mak-Schram (GB) and Ruben Green (GB), in The Maybe 
Museum, propose us a surrealizer reading of this region, 
of its stories and of its History, of its material and immaterial 

heritage, the construction of a narrative web where fiction and facts 
join together to present a new way of understanding this territory. 
The project Me and the people of María Teresa García (VE) uses 
video and dance to get related with the community of Ourique, 
through direct/private contact with the other, in a research focused 
on the concept of loss. Moreover the idea of loss is common to 
some of these proposals, perhaps as a result 
of the acceleration of contemporary life, there is something we are 
constantly loosing, there is always something we cannot preserve, 
unless in The Maybe Museum.
The artist Katelyn Skelley (USA) is interested on the field of artistic 
execution, but on the one of work itself as well, in the research 
of the loss of physical capacities that aging implies. In Never Free of 
It, dancing performance, Skelley researches that antagonistic relation 
between a gain of experience and knowledge, in one hand, and the 
body weakening, in the other hand.
Remember, of the artist Guillermo León (MX), is the first bet 
of Atalaia Artes Performativas in the field of circus arts, it’s a comic 
and sometimes absurd voyage through the memories of childhood 
of an eccentric character: remembering what one have already 
lost or living again, postponing the irrecoverable loss. From South 
Chorea we welcome Unfolding Time, of the artist Myungduk Kim 
(KR), who presents us an intermedia performance, a research 
of a changing from a physical state to another one and of its kinetic 
potential, converted into sound-image using a visual and a modular 
sound synthesis computational system.
The collective StratoFyzika, however, composed by artists 
from several nationalities (USA/IT/CZ), brings us its new dance 
performance, Phi, a research on simultaneousness between 
movement, light and sound, culminating on sensory, sometimes 
visceral, crossings.

There are no reasons to skip our invitation to these communitarian 
sun and moon baths, over the two first week-ends of july, 
at Aljustrel and Ourique.

ANA NOBRE
ARTISTIC DIRECTOR
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A força de um território resulta das suas gentes, das suas terras e das suas 
vivências. São esses os pilares que contribuem para a construção ou para 
a afirmação de uma identidade forjada em pensamentos e ações humanas 
diferenciadas. Saber conjugar as expressões culturais tradicionais com novas 
abordagens, novas expressões resultantes da criatividade e da diversidade, em 
contacto com criadores de várias proveniências, é um desafio que nos interpela 
a prosseguir um caminho em que passado e presente concorrem para a 
construção de novos futuros.

O festival Atalaia Artes Performativas 2017 é o resultado do trabalho criativo 
que, nascido em território de Ourique, chega ainda ao Município de Aljustrel 
no Baixo Alentejo, numa prova de vitalidade dos territórios do interior, com o 
qual o Município de Ourique mantém um compromisso de investimento público 
para uma expressão cultural inovadora.

O trabalho do Atalaia Artes Performativas nas residências de criação, no festival 
e no serviço educativo é um contributo muito importante para rasgar novos 
horizontes, desfrutar de novas sensações e contactar com novas realidades 
da expressão criativa no contexto das nossas terras. Saúdo por isso a equipa do 
Atalaia Artes Performativas e os criadores nacionais e internacionais, por ano 
após ano nos interpelarem para a diversidade da expressão criativa.

As tradições da nossa identidade como Ouriquenses e como Baixo Alentejanos 
serão tanto mais fortes quanto, depois de apoiadas, forem confrontadas com 
novas abordagens da criação e diversas expressões das artes performativas. 
Estaremos assim a ampliar a oferta cultural, contribuindo para a qualidade 
de vida dos cidadãos e para a afirmação da nossa terra.

A territory’s strength comes from its folks, from its lands as well as from its 
experience. These are the pillars needed for the built or for the assertion of 
an identity forged on differentiated human thoughts and actions. To know 
how to combine the traditional cultural expressions with new approaches, new 
expressions coming from creativity and diversity, in contact with creators from 
several origins, is a real challenge questioning us to proceed through a path in 
which past and present get together to the construction of new futures.

The Atalaia Artes Performativas festival is the outcome of a creative work which, 
having born at Ourique, arrives however to Aljustrel Municipality, in Baixo Alentejo, 
in a vitality proof of the inner territories, with which the Municipality of Ourique 
keeps a commitment of public investment for an innovative cultural expression.

The work of Atalaia Artes Performativas on the creation residencies, on the Festival 
and on the educative service and on the parallel initiatives is a very important 
contribution to tear new horizons, enjoy new sensations and contact with new 
realities of the creative expression in the context of our lands. 
I, therefore, salute the Atalaia Artes Performativas team and all the national 
and international Creators, for, year after year, questioning us to the diversity 
of a creative expression.

The traditions of our identity as members of the communities of Ourique, 
as well as the Baixo Alentejo, will be much stronger when, after being supported, 
they will be confronted to new approaches of creation and different expressions of 
the performing arts. We thus will be expanding the cultural offer, adding 
for the citizen’s quality of life and for the assertion of our land.

MARCELO GUERREIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE 
MAYOR OF OURIQUE

Há quem afirme que a arte imita a vida. Há, igualmente, quem afirme 
precisamente o contrário — que é a vida que imita a arte. Uma verdade é, no 
entanto, inquestionável: a humanidade está intrinsecamente ligada à capacidade 
de interpretar o mundo e de materializar essas representações através da arte.

Em Aljustrel, à luz desta convicção, procuramos apostar fortemente numa 
diversificada programação cultural que vai do popular ao erudito, do tradicional 
ao moderno, procurando proporcionar o acesso ao maior leque possível 
de expressões e atividades artísticas.

Assim, o Município de Aljustrel assumiu como um dos seus maiores desígnios 
o alargamento do investimento na cultura. Este propósito passa por uma 
dimensão qualitativa, apostando na melhoria da qualidade da oferta cultural, 
bem como por uma diversificação dessa mesma oferta, alargando-a, 
por exemplo, às artes performativas, visão de desenvolvimento cultural onde 
se enquadra a parceria estabelecida com o Atalaia Artes Performativas.

É com grande expectativa e alegria que vemos a nossa ligação ao AAP 
desenvolver-se e dar frutos.

NELSON BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL
THE MAYOR OF ALJUSTREL 

There are those who state that art imitates life. There are also those saying exactly 
the opposite – that is life which imitates art. The truth is, however, unquestionable; 
mankind is intrinsically connected to the capacity of understanding the world and 
materializing those representations through art.

At Aljustrel, at the light of this belief, we look for betting in a diversified cultural 
programming, going from the popular to the erudite, from the traditional 
to the modern, looking for providing the access to the wider set of expression 
and artistic activities possible.

Thus, Aljustrel Municipality has assumed as one of its bigger goals the 
enlargement of the investment in culture. This purpose passes through a 
qualitative dimension, betting on an improvement in the quality of the cultural 
offer, as well as a diversification of the same offer, enlarging it, for example, 
to the performing arts, a vision of cultural development where the partnership 
with the Atalaia Artes Performativas is framed on.

It’s with great expectations and joy we see our connection to the AAP develop 
and bear fruits.
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A Associação ATALAIA – Amigos da Cultura e das Artes tem como missão 
a promoção e divulgação da cultura, em todas as suas vertentes. Dentro desta 
área de intervenção muitos são os projetos nos quais nos empenhamos, desde 
a defesa e valorização do património até à divulgação e promoção das várias 
formas de arte, num território onde muitas vezes o acesso à cultura parece 
muito distante das gentes locais.

De uma ideia surgida algures entre 2013 e 2014, e com poucos mais recursos 
do que uma grande vontade de despertar o interior alentejano para o mundo 
da criação artística e das artes performativas, a ATALAIA lançou-se na sua 
primeira edição das Residências de Criação + Festival de Artes Performativas 
no ano de 2014.

Desde então, ao longo das três edições já realizadas temos vindo a expandir 
a nossa área de intervenção, a fixar parcerias e equipas de trabalho, e a obter, 
de forma sustentada, o reconhecimento da comunidade artística e das entidades 
que apoiam e promovem as atividades culturais a nível regional e nacional.

Para esta edição do ATALAIA Artes Performativas 2017, foram selecionados 
oito projetos de entre mais de 150 candidaturas, oriundas de diversos países,
que estarão em residência nos concelhos de Ourique e Aljustrel, nos meses de 
maio e junho, com apresentações finais nos dois primeiros fins-de-semana de julho.

Esperamos este ano chegar ainda mais próximo das populações e das comunidades 
escolares, no âmbito do Serviço Educativo, e quem sabe, despertar a curiosidade 
de quem nos olha de fora, chamando-os também a assistir ou participar de forma 
ativa neste processo criativo e de aproximação de culturas.

As artes estão de atalaia no Baixo Alentejo. Em Ourique, em Aljustrel, territórios 
improváveis se olhados a partir dos grandes centros. Mas é assim, os lugares 
improváveis, periféricos para os grandes centros, são o nosso centro, são 
o nosso território, são a nossa gente e é por isso que o projeto Atalaia Artes 
Performativas nascido em 2014 de uma ideia partilhada entre a associação 
Atalaia, o Município de Ourique, a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
e, agora, o Município de Aljustrel, é tão importante para nós e para todos 
os que connosco têm feito este curto caminho. É um trabalho com asas e raízes 
que aceita os voos do mundo que queiram vir encontrar sangue nestas terras de 
um Sul antigo, denso, forte e frágil. Essas fragilidades, queremos combatê-las 
pela educação, pela cultura e pela abertura ao mundo, sem perder o chão.
O caminho até agora tem-nos mostrado que sim, que podemos construir essa 
comunidade através da educação, da arte, com os outros, que é um trabalho 
sem fim e que vale mesmo a pena estar de atalaia.

ANA PAULA AMENDOEIRA
DIRETORA REGIONAL DA CULTURA DO ALENTEJO
REGIONAL DIRECTORATE OF CULTURE OF ALENTEJO

Arts are on watch (*) in Southern Alentejo. At Ourique and Aljustrel, unlikely 
territories when looked from the big urban centers. But the thing is, unlikely 
places, peripheral to big urban centers, are our center, are our territory, are our 
people and that’s why Atalaia Artes Performativas project, born on 2014 from a 
shared idea between Atalaia association, the Mayorship of Ourique, the Regional 
directorATE of culture of Alentejo and now the Mayorship of Aljustrel, is so 
important for us and up to now for all those who have been strolling this short 
path with us. This is a work with wings and roots that accepts the flews of that 
world wanting to come and meet blood in these lands of an ancient, dense, strong 
and fragile South. These fragilities we want to fight them through education, 
through culture and through openness to the world, without losing the ground. 
The way up to now have showed us that indeed we can built this community 
through education, art, with the others, which is an endless work 
and it is really worthwhile to be on watch.

*To be on watch. Estar de atalaia.

Atalaia - The Friends of Culture and Art Association has as mission the promotion 
and the disclosure of culture in all of its fields. Within this area of intervention 
we are committed in several projects, from the defense and valorization of our 
heritage, to the disclosure and the promotion of various forms of art, in a territory 
where the access to culture is often very far away from the local folks.

Coming from an idea appeared somewhere between 2013 and 2014, and with
no more resources than a huge will to awake the interior of Alentejo to the world 
of the artistic creation and of the performing arts, ATALAIA launched its first edition 
of the Creation – Residencies + Performing Arts Festival  in the year of 2014.

Ever since and throughout three editions already fulfilled, we have been 
expanding our area of intervention, fixing partnerships and team works, 
and obtaining in a sustained way, the recognition of the artistic community 
as well as from the entities supporting and promoting the cultural activities 
at regional and national level.

To this edition of the Atalaia Artes Performativas 2017, 8 projects were selected 
among more than 150 applications, coming from several countries, which will be 
in residency in the municipalities of Aljustrel and Ourique, on the months of May 
and June, with final presentations on the first weekend of July.

We hope to get nearer to the population and to the scholar communities, in the 
frame of the Educative Service, this year, and, who knows, to awake the curiosity 
of those who look at us from the outside, calling them to attend and to participate 
in an active way in this creative process and of approach of cultures as well.

LUÍS PEDRO DE SOUSA MARQUES
PRESIDENTE DA DIREÇÃO ATALAIA 
PRESIDENT OF ATALAIA ASSOCIATION 

ATALAIA  — ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA E DAS ARTES
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Criada em colaboração com 
a bailarina/coreógrafa Daria Kaufman, 
Phi é uma nova dança performance 
audiovisual inspirada pela mudança 
lenta, pelas estruturas repetitivas 
da música minimalista e pelo estímulo 
de alteração da perceção. Phi investiga 
o cruzamento entre movimento, som 
e luz: nesta peça, os corpos 
dos bailarinos orbitam uma instalação 
de luz, surgindo ora iluminados, ora 
escurecidos, na sombra, ao mesmo 
tempo que as composições eletrónicas 
e polirrítmicas invadem o espaço, 
construindo uma paisagem sonora 
através de múltiplos canais. Destes 
cruzamentos sensoriais, chocantes 
e viscerais nasce Phi.

STRATOFYZIKA (USA / IT / CZ)

Phi
INTERMEDIA / PERFORMANCE

Created in collaboration with Lisbon-
based dancer/choreographer Daria 
Kaufman, Phi is a new audiovisual 
dance performance inspired by the 
slowly changing, repetitive structures of 
minimalist music, and their incremental 
alteration of perception. Phi is also 
StratoFyzika’s newest performance 
work to delve into the unique crossings 
between movement, sound and light. 
The piece unfolds amidst a lighting 
installation that continually phases 
between light and shadow, orbiting 
the dancers’ bodies, alternately 
illuminating and obscuring. Meanwhile, 
a spatial sound pool emits poly-
rhythmic, electronic soundscapes that 
traverse space through a 4-channel 
system. All these elements synthesize 
into a visceral, striking, cross-sensory 
performance.

Coletivo artístico internacional que se dedica 
à criação de performances audiovisuais 
interativas baseadas no movimento, cruzando 
três campos percetivos: som, imagens 
animadas e dança. Apropriam-se das leis da 
física para pensar metaforicamente os estados 
materiais no domínio da imaginação, das 
emoções e do espírito.

International collective creating movement-
based interactive audiovisual performances, 
founded on the meeting of three fields 
of perception: sound, animated images and 
dance. They use the laws of physics (Fyzika) 
as a metaphorical way of thinking material 
states from the realms of imagination, 
emotions and spirit.

The Maybe Museum is a live museum. 
Responding to the archaic format of 
institutional presentation, the project 
takes stories, history, myth and objects 
outside, the landscape of Alentejo 
and its cultural heritage, to invite 
the spectator into an experimental 
and surreal journey. In this maybe 
museum, performance and installation 
reflect upon language (and translation 
questions), land (agriculture, natural 
habitats, psychogeography) and loss 
(things that the museum can’t keep) to 
construct a narrative net where fiction 
meets facts, giving us a new and open 
way to experience this territory.

RUBEN GREEN + SOPHIE MAK-SCHRAM (UK)

The Maybe Museum
PERFORMANCE

O The Maybe Museum é um museu 
vivo. Reativo ao formato tradicional da 
apresentação institucional, o projeto 
pega em estórias locais, na História, 
em mitos e em objetos exteriores, na 
paisagem da região do Alentejo e no 
seu património material e imaterial, 
para levar o fruidor numa viagem 
experimental e surreal por esta região. 
Neste, talvez museu, a performance 
e a instalação servem-se de temas 
como a linguagem (e as questões da 
tradução), a terra (agricultura, habitats 
naturais e psicogeografia) e a perda 
(uma coisa que o museu não pode 
mesmo guardar), para a construção de 
uma teia narrativa onde a ficção e os 
factos se cruzam, devolvendo-nos um 
modo novo e aberto e de experienciar 
este território.They are generally uncomfortable with 

classification and definability, more 
comfortable with transitional spaces, have 
picked writing as their primary medium almost 
self-flagellatingly. They believe Inbetweeness 
is political, where language seeks to 
categorise. Forget their name, their title, their 
identification. Learn them by watching.

Sentem-se geralmente desconfortáveis com 
classificações e definições. Mais confortáveis 
com espaços transitórios, escolheram a escrita 
como o seu meio mais primário de quase 
autoflagelação. Acreditam que o “estar-
entre” é político, onde a linguagem procura 
categorizar. Esqueçam os seus nomes, os seus 
títulos, as suas identificações. Conheçam-nos, 
vendo-os.

A travelling sculpture and permanently 
in participated construction. A 
sculpture that’s literally permeable 
to the surrounding environment, 
that relocates, that changes of form, 
resulting from negotiations and 
decisions taken by communities, artists, 
but also by geographic and climatic 
conditions. From village to village, from 
village to hills, the work will be carried 
by foot, using a cart constructed by the 
artists, in a journey that will connect 
Aljustrel and Ourique. In every stop, 
the work will be exhibited at least once 
a day, inviting the local community 
to take all the decisions relative to 
the setting. An open and permanent 
movement-change work.

Uma escultura itinerante e em 
permanente construção participada. 
Uma escultura que é literalmente 
permeável ao meio envolvente, 
que muda de lugar, de forma, fruto 
de uma série de negociações e 
decisões onde participam os artistas, 
as comunidades, mas também 
a geografia, o clima. A peça é 
transportada de vila em vila, de aldeia 
em monte, a pé e recorrendo a uma 
carroça construída pelos artistas, num 
percurso que irá ligar Aljustrel 
a Ourique. Em cada paragem, a peça 
é exposta, convocando a comunidade 
local para todas as decisões relativas 
à sua montagem. Uma obra aberta 
e em movimento-mudança permanente.

ANTÓNIO GUIMARÃES FERREIRA + RUI GUEIFÃO (PT)

Enxerto
ARTES PLÁSTICAS / PERFORMANCE
FINE ARTS / PERFORMANCE

29 JUN ≈ 19h00 — Jardim 25 de Abri l
Remember 
GUILLERMO LEÓN
M6

29 JUN ≈ 20h00 — Jardim 25 de Abri l
AAP Sunset Session
M6

António Guimarães Ferreira estudou Desenho 
e Ateliê na Sociedade Nacional de Belas 
Artes. Venceu o prémio “Criarte” (2015) e foi 
artista residente no MArt. Formado em Artes 
Plásticas na Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD.CR), Gueifão expõe regularmente 
desde 2014 e colaborou com instituições 
como Museu Colecção Berardo, Galeria 
Baginski e Galeria Caroline Pagès.

António Guimarães Ferreira studied Drawing 
and Atelier at Sociedade Nacional de Belas 
Artes. He won the first prize of “Criarte” 
(2015) and was artist-in-residence in MArt. 
Graduated in Fine Arts from Escola Superior 
de Artes e Design (ESAD.CR), Gueifão exhibits 
regularly since 2014 and has collaborated 
with institutions as Museu Colecção Berardo, 
Galeria Baginski e Galeria Caroline Pagès.

30 JUN ≈ 19H00 — Praça da Resistência
Enxerto 
ANTÓNIO GUIMARÃES FERREIRA + RUI GUEIFÃO
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01 JUL ≈ 19h00 — Ponto de encontro / Meet ing Point: Jardim 25 de Abri l
The Maybe Museum 
RUBEN GREEN + SOPHIE MAK-SCHRAM
M6

01 JUL ≈ 21H30 — Cine Oriental
Phi 
STRATOFYZIKA
M6

Myungduk Kim é um artista multimédia, 
compositor e investigador. Estudou guitarra 
clássica, performance e pedagogia musical 
na Fontys hogeschool voor de kunsten/ArtEZ 
(Holanda) e o seu trabalho cruza técnicas 
audiovisuais e performance eletrónica.

Myungduk Kim is a multimedia artist, 
composer and researcher. He studied classical 
guitar, performance and musical pedagogy 
at Fontys hogeschool voor de kunsten/ArtEZ 
(Netherlands) and his work crosses audiovisual 
techniques and electronic performance.

Partindo da ideia da transmutação 
de estados da matéria através de 
um potencial cinético (por exemplo, 
a diferença entre partículas de água 
e partículas de gelo), Unfolding Time 
visa, através de uma estrutura que 
envolve programação, computação 
específica e algoritmos, simular 
mudanças e deformações sonoras, 
influenciadas pelo movimento físico, 
que resultam em projeções gráficas. 
Kim propõe assim, um sistema 
interativo que interpreta a matéria 
em estados distintos gerando um 
resultado sonoro e visual que culmina 
numa experiência sensorial inteira 
e intensa. Este processo efetiva-se 
numa performance onde o conjunto 
das programações e experimentações 
é manipulado em tempo real.

MYUNGDUK KIM (KR)

Unfolding Time
PERFORMANCE AUDIOVISUAL / INSTALAÇÃO SONORA
AUDIOVISUAL PERFORMANCE / SOUND INSTALLATION

Based in a concept of a transforming 
that switch one state of matter to 
another state throughout a cinetic 
potential (for instance, the difference 
between water and ice particles), 
Unfolding Time aims to simulate 
variations and deformations of sounds 
that, when influenced by physical 
movement through a specific structure, 
results in visual projections. Kim 
proposes an interactive system that 
combines the same matter in different 
states: sound and visual that interact 
and play together, culminating in an 
intense sensorial experience.  
The performance will be presented, 
during the festival, in live act, using 
a computational visual system and 
modular synthesis to map the data 
and manipulate the signals.

30 JUN ≈  21H30 — Bibl ioteca Municipal de Al justrel
Unfolding Time 
MYUNGDUK KIM
M6

02 JUL ≈ 19H00 — Centro d’Artes de Al justrel
Doc AAP2015 + 2016 (Cinema)
M6
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In Never Free of It, Skelley creates 
a solo performance woven between 
dance, music and voice and the 
condition of her grandfather: a 
93-years-old violinist that wants 
to play but whose body doesn’t allow 
to hold the instrument. Working and 
influenced by many companies of 
theater, Skelley imports to her artistic 
proposal some characteristics of that 
genre such as pure representation, 
construction of characters or the 
presence of text. On the other hand, 
the choreographer pretends to explore 
body’s limits, tested by the discipline 
and repetition inherent to the labor, 
and its relation with mind. How does 
the vocal cords react? The organs? 
The blood vessels? The visceras? We 
are only when we fulfill ourselves, also 
physically. Working movements and 
workers bodies are the basis of Skelley’s 
investigation. The dancer is interested 
in the physical transmutations caused 
by the passage of time, the residues. 
Thinking face movement, twitching, 
yearning to move or even a spasm, 
that’s what remains in a body.

Crossing the borders between object 
manipulation, innovative juggling, 
contemporary movement and clown, 
Remember is a solo show where an 
eccentric character is confronted with 
his own childhood memories, which 
in some cases trigger his fears and 
insecurities. The piece touches upon 
difficult topics such as madness and 
loneliness in a comic, lighthearted 
and sometimes absurd manner. 
Remember is not a typical circus show. 
There are not triple backflips on the 
teeterboard, no glitter, no acrobats 
flying high on the trapeze. Instead, 
the show is an invitation to step into the 
inner and mad world of this character. 

Entre a manipulação de objetos, 
malabarismo inovador, movimento 
e a figura de palhaço contemporâneo, 
Remember é um espetáculo a solo 
em que uma personagem excêntrica 
é confrontada com as suas próprias 
memórias de infância, convocando 
receios e inseguranças. Cómico, ligeiro 
e, por vezes, absurdo, Remember não 
é o típico espetáculo de circo. Não 
há triplos saltos mortais à retaguarda 
em pranchas de salto, não há fatos 
brilhantes, nem acrobatas a voar 
alto no trapézio. É antes uma viagem 
pelo mundo interior e louco desta 
personagem.

GUILLERMO LEÓN (MX)

Remember
NOVO CIRCO
NEW CIRCUS

Guillermo León é artista circense há mais 
de dez anos. Formado pela École de Cirque 
de Bordeaux e pela Art Circus Roterdam, 
CODART, especializou-se em malabarismo, 
clown art e equilibrismo, trabalhando 
narrativas e temáticas relacionadas com a 
infância e a memória.

Guillermo León has been working as circus 
artist for more than ten years. Graduated 
from École de Cirque de Bordeaux and Art 
Circus Roterdam, CODART, León specialized 
in malabarism, clown art and hand-to-hand, 
working on narratives and themes related with 
childhood and memory.

KATELYN SKELLEY (USA)

Never Free of It
DANÇA / TEATRO
DANCE / THEATER

Em Never Free of It, Skelley cria 
uma performance a solo entretecida 
a partir do cruzamento entre dança, 
música e voz e a condição do seu 
avô: um violinista com 93 anos que 
deseja tocar mas cujas forças não 
permitem segurar no instrumento. 
Influenciada pelas companhias de 
teatro com que trabalha diretamente, 
Skelley importa para a sua proposta 
artística algumas das características 
elementares do género, como a 
pura representação, a construção de 
personagens ou a presença do texto. 
Por outro lado, a coreógrafa pretende 
explorar os limites do corpo, testados 
pelo rigor e pela repetição inerente ao 
labor, e a relação com a mente. Como 
reagem as cordas vocais? Os órgãos? 
Os vasos sanguíneos? As vísceras? 
Só somos quando nos cumprimos 
também fisicamente. Os movimentos 
de trabalho e os corpos dos operários 
estarão na base de investigação 
de Skelley, a quem interessa as 
transmutações físicas provocadas 
pelo tempo, os vestígios. Seja um 
espasmo, um desejo de mover ou uma 
expressão facial, o que resta no corpo 
em movimento.

Formada nas áreas da dança e das artes 
plásticas, Skelley é bailarina e foi assistente 
do coreógrafo Uri Sands. Recentemente atuou 
no Pfalztheater Kaiserslautern, na Alemanha, 
protagonizando alguns papéis enquanto 
solista. Em Nova Iorque, trabalhou com Kyle 
Abraham, Cherylyn Lavagnino, Gallim Dance 
e Dre Dance.

With background in both dance and fine arts, 
Skelley is a dancer and was assistant of the 
choreographer Uris Sands. Recently danced 
at Pfalztheater Kaiserslautern, in Germany, 
performing soloist roles. When in New York, 
she worked with Kyle Abraham, Cherylyn 
Lavagnino, Gallim Dance and Dre Dance.

08 JUL ≈ 19h00 — Cine -Teatro Sousa Teles
Remember 
GUILLERMO LEÓN
M6

08 JUL ≈ 22H00 — Cine -Teatro Sousa Tel les
Never Free of it 
KATELYN SKELLEY
M6

08 JUL ≈ 23H30 — Parque Padre António Pereira
EVA PARMENTER (Música/Music)
M6

08 JUL ≈ 01H30 Tako’s Bar
After Party 
M16
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This project rises from personal 
stories that others, who live in these 
communities, were able to share 
with the artists. These narratives 
are evoked under the ideia of loss, 
loss in an expanded meaning, starring 
by the other that is also a scriptwriter. 
The success of this videographic 
construction is, in a way, dependent 
from the levels of intimacy between 
the artist and the collaborator. We 
know: we construct ourselves in the 
relation with the other. The creative 
act is also that self-construction. 
So, affection is at the root of human 
fulfilment and, we can affirm, at the 
root of artistic creation. “Art is a true 
liberation because it breaks social 
codes to bring out the matricial 
sensation, let’s say, 
the great affective force which is the 
proper essence of life” 1.

Depois de vários anos a trabalhar em design 
gráfico, García encontrou o seu campo 
artístico: a fotografia. Apaixonada pela 
analogia, pela poesia e pelos sentidos, García 
investiga temáticas como a vida familiar, 
trabalhando as questões da ausência e do 
medo, da distância e da beleza.

After several years working in graphic design, 
García founded her artistic field: photography. 
Passionate about analogic, poetry and senses, 
García explores themes such as familiar 
life, working the ideas of absence and fear, 
distance and beauty.

MARÍA TERESA GARCÍA (VE)

Me and the People
INSTALAÇÃO / VÍDEOARTE
INSTALLATION / VIDEO ART

Este projeto vive das estórias pessoais 
que os outros, os que fazem parte 
destas comunidades, estão dispostos 
a partilhar com a artista. O conceito 
em torno do qual se evocam essas 
narrativas é o de perda, perda no 
sentido alargado, sentido esse 
protagonizado pelo outro, que é aqui 
o protagonista e o argumentista. 
O sucesso desta construção 
videográfica está, em certa 
medida, dependente do nível de 
intimidade que artista e colaborador 
conseguirem atingir.
Sabemos: construímo-nos na relação 
com o outro. O ato criativo é também, 
antes de mais, essa autoconstrução do 
eu. Ora, a afetividade está na origem 
da realização humana e podemos 
afirmá-lo, em certa medida, na origem 
da criação artística. «A arte é assim 
uma verdadeira libertação porque 
transgride os códigos sociais para 
fazer surgir a sensação matricial, ou 
seja, a grande força afetiva que é a 
própria essência da vida»1(Ramos Rosa).

Arte Necessária is a conceptual 
project that works as mediator of 
ideas, presented in a public and trivial 
context. In a world where contemporary 
art appears very often enclosed in 
a certain discourse, intellectual and 
elitist, Cruz intends to embrace a rather 
generalist public, creating unavoidable 
encounters with artistic objects, in this 
case with a bread bag designed by the 
artist himself. In a take-away manner, 
the viewers/clients are compelled to 
take with them this necessary art piece, 
triggering its free circulation from a 
public space of high importance in a 
community: the bakery. The life and 
art merge on a single plane.

DIOGO DA CRUZ (PT)

Arte Necessária     
PERFORMANCE / ARTE PÚBLICA
PERFORMANCE / PUBLIC ART

Arte Necessária é um projeto 
conceptual que funciona como um 
mediador de ideias, apresentado num 
contexto público e corriqueiro. Num 
mundo em que a arte contemporânea 
surge quase sempre associada a um 
discurso de nicho, intelectualizado 
e elitista, Cruz deseja ir ao encontro 
do público mais generalista, criando 
encontros inevitáveis com objetos 
artísticos, neste caso, um saco de pão 
desenhado de propósito para esta 
iniciativa. O artista dá voz ao outro, 
interpelando-o acerca do meio em 
que vive, e inclui essa voz na produção 
deste objeto. Num regime de take-
away, os clientes são convidados a 
levar consigo esta obra necessária, 
espoletando a sua livre circulação 
a partir de um espaço público de 
elevada importância comunitária: a 
padaria. A vida e a arte fundem-se 
num único plano. 

Artista conceptual, licenciado em Escultura 
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, estudou ainda na Academia de 
Belas Artes de Munique, Alemanha, e na 
Maumaus. Foi bolseiro da DAAD (The German 
Academic Exchange Service) e recebeu, da 
mesma instituição, o Prémio de Excelência 
para Estudantes Estrangeiros.

Conceptual artist, graduated in Sculpture 
from Faculty of Fine Arts of University of 
Lisbon, Da Cruz has also studied in Academy 
of Fine Arts of Munich, Germany, and in 
Maumaus. He was a DAAD (The German 
Academic Exchange Service) fellow and was 
awarded with an excellence prize for foreign 
students by the same institution.

06 JUL ≈ 21h00 — Parque Padre António Pereira
Paulo Colaço (Música/Music)
M6

06 JUL ≈ 19H00 — Av. 25 de Abri l
Enxerto 
ANTÓNIO GUIMARÃES FERREIRA + RUI GUEIFÃO

07 JUL ≈ 08H00 > 13H00 / 13H00 > 16H00 — Padaria de Ourique
Arte Necessária 
DIOGO DA CRUZ
M6

07 JUL ≈ 22H00 — Café Centra l
Me and the People 
MARÍA TERESA GARCÍA
M6

1 Ramos Rosa, António. A parede azul. Estudos sobre poesia e artes plásticas. Lisboa:  
Editorial Caminho, 1991.



EQUIPA
TEAM 

DIREÇÃO ARTÍSTICA / PROGRAMAÇÃO
ARTISTIC DIRECTION / PROGRAM
Ana Nobre

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO / 
GESTÃO FINANCEIRA 
COMMUNICATION AND PRODUCTION
DIRECTION / FINANCIAL MANAGEMENT
Vítor Alves Brotas — Agência 25

COMITÉ CONSULTIVO  / ADVISORY COMMITTEE
Alegría y Piñero . Marta de Menezes
Miguel Pacheco Gomes . Miguel Rojo

MEDIAÇÃO ARTÍSTICA
E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
ARTISTIC MEDIATION
AND EDUCATIVE SERVICE COORDINATION
Roberto Benevides Martins

PRODUÇÃO EXECUTIVA
EXECUTIVE PRODUCTION
Carlota Borges Lloret — Agência 25
Elsa Morgadinho — Centro D’Artes de Aljustrel
Marco Custódio — Centro D’Artes de Aljustrel

COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA
COMMUNICATION AND PRESS RELATIONS
Alexandra João Martins

DESIGN GRÁFICO / WEBDESIGN
GRAPHIC DESIGN AND WEBDESIGN
Joana Tavares — BEMBOM studio

PROGRAMADOR WEB
WEB DEVELOPMENT
Nuno Bengalito — BEMBOM studio

DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTATION
Diogo Quaresma

TRADUÇÕES E REVISÃO
TRANSLATIONS AND REVISION
Raul Almeida . Pedro Alves

APOIO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVE SUPPORT
Verónica Almeida — Centro de Arqueologia 
Caetano de Mello Beirão

EMBAIXADORAS
AMBASSADORS
Fátima Serápio
Hermínia Nobre

A dimensão reduzida do festival Atalaia 
Artes Performativas exige, para que se torne 
anualmente possível, o esforço e a dedicação 
das comunidades do Baixo Alentejo e dos 
Municípios que as representam, bem como 
a enorme generosidade dos artistas participantes
e o apoio fundamental dos nossos parceiros. 
Mas é, sobretudo, na individualidade de cada 
pessoa com quem nos cruzamos que encontramos 
também a vontade de fazer de novo. Eis o motivo 
desta singela homenagem.

The small dimension of the festival Atalaia Artes 
Performativas requires the effort and devotion 
of the communities of Baixo Alentejo and the 
Municipalities that represent them, as well as the 
enormous generosity of the participating artists 
and the fundamental support of our partners. But 
it is above all in the individuality of each person 
we meet that we also find the will to do it again. 
This is the reason for this simple homage. 

AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGMENTS

Hermínia Nobre, Fátima Serápio, Hugo Paquete, 
Filipe Oliveira Cardigos, António Oliveira e Silva, 
António Marques.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALJUSTREL
Largo da Biblioteca ≈ Aljustrel

CENTRO D’ARTES DE ALJUSTREL
Rua da Quadra 30 ≈ Aljustrel

CINE-TEATRO SOUSA TELLES
Praça D. Diniz ≈ Ourique

PADARIA DE OURIQUE
Rua de Almodôvar 47 ≈ Ourique

CINE ORIENTAL
Rua Luís de Camões ≈ Aljustrel

JARDIM 25 DE ABRIL
Av. 1.º de maio ≈ Aljustrel

TAKO’S BAR
Av. 25 de abril ≈ Ourique

CAFÉ CENTRAL
Rua Tenente Pereira 30 ≈ Ourique

CARRO
CAR

DO NORTE / FROM THE NORTH
Se vier do Norte do país, siga pela A1 (Auto-estrada 
do Norte) até Santarém, onde deverá sair e seguir 
as indicações de A13/Algarve. Atravesse a Ponte 
Salgueiro Maia, que liga Santarém e Almeirim, e 
ingresse na A13 em direcção ao Algarve. Tome 
depois a A2 (Auto-estrada do Sul) e saia em direção 
a Castro Verde/Beja/Ourique (saída 12), seguindo 
a IP2/N123.

Follow A1 (Auto-estrada do Norte) to Santarém 
and exit in direction to A13/Algarve. Cross the 
Salgueiro Maia’s bridge and take A13 to Algarve. 
Take on highway A2 (Auto-estrada do Sul) and 
exit in direction to Castro Verde/Beja/Ourique 
(exit 12), following IP2/N123.

DO SUL / FROM THE SOUTH
Vindo do Algarve em direção a Sines, toma 
a Estrada Nacional 125 e depois siga pela A2 
para a IP2/N123 em Castro Verde. Tome a 
saída 12 na A2 em direção a Ourique (saída 12), 
seguindo a IP2/N123.

Coming from the Algarve in direction to Sines, 
take the road Estrada Nacional 125 and then 
head to A2 in direction to IP2/N123, Castro 
Verde. Take the exit number 12 in A2 in 
direction to Ourique and follow IP2/N123.

COMBOIO
TRAIN

ESTAÇÃO / STATION
Funcheira 
www.cp.pt

AUTOCARRO
BUS

PARAGEM / STOP 
Ourique 

Rede Expressos
www.rede-expressos.pt

ONDE FICAR
WHERE TO STAY
 
Hotel A Esteva
Rua das Orquídeas 1 ≈ Castro Verde
www.aesteva.pt

CARRO
CAR

DO NORTE / FROM THE NORTH
Se vier do Norte do país, siga pela A1 (Auto-
estrada do Norte) até Santarém, onde deverá 
sair e seguir as indicações de A13/Algarve. 
Atravesse a Ponte Salgueiro Maia, que liga 
Santarém e Almeirim, e ingresse na A13 em 
direcção ao Algarve. Tome depois a A2 (Auto-
estrada do Sul) e saia em direção a Aljustrel.

Coming from the north, take A1 (Auto-estrada 
do Norte) to Santarém and exit in direction 
to A13/Algarve. Cross Salgueiro Maia’s bridge 
and take A13 in direction to Algarve. Then, 
follow A2 (Auto-estrada do Sul) and exit in 
Aljustrel.

DO SUL / FROM THE SOUTH
Vindo do Algarve em direção a Sines, toma 
a Estrada Nacional 125 e depois siga pela A2 
em direção a Aljustrel. Tome a saída 11 para 
Aljustrel e, após as cabines da portagem siga 
a indicação da vila, que se encontra 6 Km mais 
adiante. Coming from the Algarve in direction 
to Sines, take the road Estrada Nacional 125 
and then head to A2 in direction to IP2/N123, 
Castro Verde. Take the exit number 11 in 
direction to Aljustrel.

AUTOCARRO
BUS

PARAGEM / STOP 
Aljustrel 

REDE EXPRESSOS
www.rede-expressos.pt

RODOVIÁRIA DO ALENTEJO
www.rodalentejo.pt 

ONDE FICAR
WHERE TO STAY

Hotel Villa Aljustrel
Rua General Humberto Delgado 5 ≈ Aljustrel
www.hotelaljustrel.com

COMO CHEGAR
HOW TO GET HERE 

COMO CHEGAR
HOW TO GET HERE 




