2

FICHA TÉCNICA

índice

TÍTULO

Texto carlos césar

05

Mostra labjovem
jovens criadores açores

texto bdm

07

EDIÇÃO

jovens autores seleccionados

Associação Cultural
Burra de Milho
Design . PAGINAÇÃO

António Araújo
Impressão

Nova Gráfica
Tiragem

200 ex.
Depósito Legal

Artes Plásticas
Ilustração
Design Gráfico
Fotografia
Literatura
Música
Performance
Teatro
Vídeo
Ciber-Arte

08
10
12
14
16
18
22
24
26
28

ficha técnica das obras

31

obras literárias

39

000000/08
DATA

Agosto de 2008

poemas do tempo claro das coisas
(sussurrados de novo)
de Daniel Gonçalves

41

Penumbr@
de Judite Fernandes

87

Abraçando o lastro
de Judite Fernandes

133

Repentismo (s)
de Rui Pedro Costa Santos

189

Carlos César
Presidente
do Governo dos Açores

O projecto Labjovem, enquanto estímulo à capacidade criativa
da juventude açoriana, é um marco na política de juventude do
Governo dos Açores, dinamizando a formação e a qualificação
artística dos jovens das nossas ilhas. Dar visibilidade e revelar
novos talentos, filhos de uma terra que gerou Antero e Natália,
Domingos Rebelo, Vitorino Nemésio, Canto da Maia e Francisco de Lacerda, entre tantos e valorosos vultos da criação artística açoriana, é, pois, um projecto ambicioso e gratificante,
que nos orgulha e que contribuiu decisivamente para o nosso
futuro colectivo.
Além de uma oportunidade de promoção da expressão artística da juventude açoriana, o Labjovem procurou ser um espaço
de liberdade estética e criativa, na procura da compreensão da
nossa contemporaneidade e também de preservação da nossa
memória, fomentando o diálogo entre diferentes abordagens
culturais e diferentes linguagens artísticas.
Chegou agora o momento de partilhar com o público em geral,
através da Mostra de que este catálogo é parte integrante e essencial, o resultado deste processo, de acordo com a avaliação
de júris sectoriais especializados, cuja colaboração reforçou o
interesse e a qualidade da iniciativa.
Sem pretender ser uma súmula do que se produz culturalmente nos Açores, este é, sem dúvida, um testemunho valioso
da intensa vivência criativa da nossa juventude e um indício
claro de que, nas Artes, os Açores também têm registado um
progresso assinalável rumo à modernidade e a uma presença
mais marcante no exterior.
Espero que possam desfrutar desta iniciativa com o mesmo
prazer que o Governo dos Açores colocou na sua preparação
e, sobretudo, com que os criadores premiados elaboraram as
suas obras.
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associação cultural burra de milho

BURRA DE MILHO
Associação Cultural

Do que se podia dizer
sob o esplendor das ilhas
debaixo dos vossos olhos
Abrir as coisas e entrar nelas. Vislumbrar um fragmento de
palavra, um traço, um pensamento, um ruído, um movimento,
por mais subtil que sejam, e vê-los insinuarem-se, revelaremse diante dos nossos olhos foi uma das experiências mais gratificantes para nós.
O Labjovem não foi mais do que isso: querer presenciar o
florescimento, acompanhar o despontar de jovens artistas açorianos e, de certa forma, trazer ao conhecimento da sociedade
os impulsos artísticos emergentes das novas gerações.
Apostar em novos artistas é apostar na constituição de um legado cultural futuro e dar oportunidade de terem um espaço
e um tempo para se exprimirem e partilharem a sua interpretação do estado do mundo e das coisas. É imprimir um novo
olhar e dar um contributo para a renovação e redefinição cultural nos Açores.
Foi graças à partilha desta visão por parte da Direcção Regional
da Juventude que foi possível trazer à luz um projecto como o
Labjovem. É por ser uma plataforma exponencial de fomento
à criação artística para jovens que acreditamos que poderá ser
um contributo para a definição da contemporaneidade artística
açoriana.
É urgente a criação artística. É urgente.
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artes plásticas

José Nuno da Câmara Pereira
Natural de Santa Maria, é artista plástico, um dos impulsionadores do Centro
de Arte e Investigação e fundador da
Oficina d’Angra, recebeu o primeiro prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AJCA), expôs em território
nacional e estrangeiro, estando representado em diversas colecções. Paralelamente, tem vindo a realizar acções de
sensibilização nos Açores, no domínio
da História da Arte, cursos de formação inicial, workshops e simpósios de
aperfeiçoamento nos domínios da cerâmica, gravura, fotografia, desenho e
pintura. Para o efeito, tem contado com
a colaboração de artistas, tais como:
Bartolomeu Cid dos Santos, Pedro Calapez, José Pedro Croft, Ângela Ferreira e
Pepe Buitrago, entre outros.
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Feliz designação tem o conceito
LabJovem para um concurso desta
natureza. Espaço de experiência
onde se operam transformações.
Sob o ponto de vista etimológico
transformar é passar de uma situação para outra ganhando novos
significados.
Vejamos então como o podemos
interpretar numa perspectiva estética.
Comecemos pelo trabalho de Cátia
Guimarães e por que ganho o concurso na área de de artes plásticas.
“Objecto/Instalação sem título” –
Caixa de ferro que também pode ser
uma mala para poder ser facilmente
transportada, mas onde se vêm as
cicatrizes da sua existência anterior
forte, pesada, mas cujo interior é requintado, frágil, macio, luminoso”.
Em ambos os seus projectos, pareceu-nos aquela que se apropriou
de uma nova linguagem assumidamente contemporânea, isto é,
de uma problemática encetada em
Marcel Duchamp e desenvolvida
posteriormente pela Pop Art. Da
aproximação e transformação dos
objectos mais banais e comuns e
transportá-los para o universo artístico, modificando radicalmente
a “abordagem mental” dos objectos escolhidos atribuindo-lhes uma
nova realidade semântica.
Em Paulo Freitas pelos próprios

Júri
José Nuno da Câmara Pereira
José Pedro Croft
Ludomila Esteves

títulos que nos dá: “Jardim Secreto
para um Violino”, “Exílio na Luz
entre as Árvores” e “Veneno Chamado Amor”, encontramos aquilo
que o próprio assume por “instinto”, enquadra-se no plano da Pintura de tradição abstracta evocando
uma interrogação lírica do seu universo pessoal.
Em João Paulo T. Borges – “Adão
e Eva” constatamos uma pesquisa
que se aproxima do trabalho de David Smith e de Anthony Caso, pela
estrutura articulada que se desenvolve no espaço numa concepção
manifestamente abstracta.
De Carolina Gomes, - a honestidade com que fala na sua memória
descritiva de “A Selva” de Wilfredo Law, dá-nos sinais estimulantes
de um entendimento da linguagem
da Pintura e da sua expressão, de
igual modo manifesta no seu outro
trabalho “Verão”, inspirado numa
fotografia ocasionalmente encontrada numa revista, onde transmite de
forma livre e com pinceladas rápidas
uma alegria de movimento próxima
do Impressionismo.

Cátia Guimarães nasceu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e reside em Lisboa. Concluiu
o curso superior em Pintura/Artes
Plásticas, na Faculdade de BelasArtes da Universidade de Lisboa,
e encontra-se a frequentar o 4º
ano do curso de Arte-Terapia, na
Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. Participou em várias exposições individuais e colectivas,
destacando-se a sua participação
na exposição itinerante dos Finalistas de Pintura da Faculdade
de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa e na Exposição colectiva na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva.

Carolina Gomes R. nasceu e reside em Santa Cruz, na ilha das
Flores. Ingressou desde cedo nas
aulas de ballet e mais tarde em
pintura em seda. Participou em
workshops de dança e teatro no
Conservatório da Horta e conta
já com uma exposição individual
de pintura. Participou com textos
e ilustrações para o jornal escolar “O Arauto”. Terminou recentemente o ensino secundário.

João Paulo Tavares Borges nasceu e reside na Lagoa, na ilha de
São Miguel. Concluiu os cursos
de Escultura e Cerâmica, na Academia de Artes de Ponta Delgada, e de Carpintaria, no Centro de
Formação Profissional dos Açores
e de Talha e Embutidos na Escola Profissional das Capelas. Participou já em várias exposições de
Escultura, Painéis e Mobiliário em
Ponta Delgada e na Lagoa. Participou em vários concursos, destacando-se o Certame Macaronésio
de Jovens Artistas em Lanzarote,
nas ilhas Canárias, onde arrecadou o 1º prémio em Escultura.

Paulo Freitas nasceu nos Estados Unidos da América, mas reside em Angra do Heroísmo, na
ilha Terceira. É animador sóciocultural, e desempenha também
actividades de actor, encenador e
cenógrafo em vários trabalhos na
área das artes de palco. Publicou
livros de poesia e realizou já várias exposições de pintura, destacando-se: “Impulso para Natália”
e “Instinto”. É actualmente director do Alpendre – Grupo de Teatro.

Sem Título
Sem Título
Bolsa atribuída à autora

A Selva
Verão
Projectos seleccionados

Adão e Eva
Projecto seleccionado

Instinto
Projecto seleccionado
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ilustração

Gonçalo Cabaça
Nascido em Lisboa, reside e trabalha
actualmente na Horta, ilha do Faial. Possui o Curso Superior de Design (IADE
– Escola Superior de Design) e tem desenvolvido trabalhos na área do Design
Gráfico, Ilustração, Webdesign e Vídeo.
Na área da ilustração participa na revista de poesia visual “Big_ode”. Foi o Coordenador, Designer Gráfico e Ilustrador
do Jornal Arauto – 1º prémio (no escalão do Secundário) do Concurso Nacional de Jornais Escolares do Jornal
Público).

10

Qualquer um dos trabalhos premiados se enquadra numa linguagem
gráfica actual revelando fantasia e
imaginação na sua concepção.
Talvez fosse de esperar tivessem
uma expressão que se identificasse
mais com uma visão de quem observa o mundo das ilhas. Esta expressão não se pretende fechada no
umbigo, imersa no nevoeiro da ilha
de bruma. Mas, assim como, um indiano, um japonês ou um marroquino se pode expressar nas correntes
estéticas mais actuais, de acordo
com o seu ponto de vista específico,
penso que um dos objectivos do LabJovem é promover a expressão artística, fresca, potencial, de quem, não
ignorando o que se passa no mundo,
desenvolva uma linguagem que só
possa vir daqui. É um caminho a
percorrer na ilustração com recurso ao digital que dá os primeiros
passos.
Nos trabalhos da Joana Dias sobressai a fantasia e o uso delicado das
formas e cores, em ilustrações que
depreendem histórias mais amplas.
É essa capacidade de sugerir um
imaginário com vários sentidos que
me entusiasma nestes trabalhos.
No projecto Zodíaco chinês, de Rafaela Coelho, partindo da mesma
forma de base e apenas com alguns
traços introduzem-se variações que
sugerem plenamente cada um dos

Júri
Alice Geirinhas
Geraldes Lino
Gonçalo Cabaça

signos. Por vezes fazer simples é o
mais complicado... mas também o
mais justo, e o mais eficaz.
O projecto Plug! contém um grafismo muito enquadrado na estética das webzines actuais. É uma
linguagem tipicamente citadina
ocidental. A mim, sugere-me “expressão urbana angrense”, como se
os autores obcecados pelo grafismo
digital de repente viessem à janela
e se encantassem pela cidade onde
vivem.
Acima de tudo parecem-me 3 propostas ricas e sugestivas, de autores
criativos e com boas referências.

Joana Dias nasceu e reside em
Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. É licenciada em Design de
Equipamento e trabalha num atelier de arquitectura de Interiores e
Design. Anteriormente exercia a
profissão de designer como freelancer. Conta com inúmeros trabalhos gráficos publicados, de
onde se destacam: a saqueta de
açúcar da Sinaga; em design editorial, os livros “O Barreiro da
Faneca”, edição da Câmara Municipal de Vila do Porto; o Livro Comemorativo dos 20 anos da Nova
Gráfica, edição da Nova Gráfica;
“Registos do Senhor”, edição da
SRE-CRAA; e o catálogo da Morada da Escrita – Casa Armando
Côrtes-Rodrigues, edição da Direcção Regional da Cultural. No
atelier onde trabalha desenvolveu
os programas mensais da Biblioteca Pública e Arquivo Regional
de Ponta Delgada de 2007.
Paralelamente ao trabalho profissional desenvolve projectos
pessoais nas áreas de ilustração,
desenho, artesanato e artes aplicadas.

Rafaela Coelho é natural e residente em Ponta Delgada, na ilha
de São Miguel. É estudante de
Design de Comunicação e Artes
Gráficas na Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto e
tem vários conhecimentos em diversos programas de ilustração
e tratamento de imagem. Participou em várias conferências, tais
como “Experimenta Design” em
Lisboa, “Ellen Lupton” e “Stefan
Sagmeister” no Porto.

PLUG!
Filipe Rocha é natural e residente na Praia da Vitória, ilha Terceira. Tem formação em Multimédia
no curso Técnico de Multimédia
realizado na Fundação de Ensino
Profissional da Praia da Vitória.
Profissionalmente, e desde a conclusão da sua formação, tem desenvolvido trabalhos na área de
webdesign e design gráfico, no
qual se especializou.

Dia dos Namorados
O Fato de Banho
Enlouqueceu
Bolsa atribuída à autora

Zodíaco Chinês
Projecto seleccionado

Made in Azores
Projecto seleccionado

PLUG!
Bruno Moniz é natural e residente
em Angra do Heroísmo, ilha Terceira. Profissionalmente, e desde a conclusão da sua formação
em Multimédia no curso Técnico
de Multimédia realizado na Fundação de Ensino Profissional da
Praia da Vitória, tem desenvolvido
trabalhos na área de design gráfico numa empresa local e como
freelancer. Desenvolveu também
o design gráfico dos jornais: “Correio Insular”, “Correio da Horta” e
“A União”.
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design gráfico

João Pedro Vaz de Medeiros
Licenciado em Design de Comunicação
pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, designer em regime de freelancer,
professor efectivo do grupo de Artes Visuais, membro das associações MUUProduções Culturais e CIMA – Associação Cultural. É o responsável gráfico
pelos projectos editoriais das revistas
“:Ilhas” e “contratempo.com”.

O sentido de conjunto apresentado
pela composição dos elementos a
concurso, comunicam-nos graficamente um projecto repleto de intenção e pleno de lógica.
A apresentação multidisciplinar é
a ponte entre a capacidade estética
demonstrada e a afirmação gráfica,
fundamentada e coerente, onde a tipografia serve de base à construção
de um processo comunicativo.
Este é um trabalho de estudo e foi
eleito como representante desta área
por ser sólido e abrangente, no que
diz respeito ao tratamento do tema,
pontuando positivamente na vertente visual (papel / écran) e auditiva,
um bom exemplo do que se entende
por projectar algo.
Pessoalmente considero-o como
uma matriz à aprendizagem e concretização gráfica, um trabalho que
serve exemplarmente como um ponto de partida ao desenvolvimento
projectual e conclusivamente como
um fim em si mesmo. Para ver, ouvir, sentir e entender.

Júri
Paulo Teixeira da Silva
João Pedro Vaz de Medeiros
Rafael Barcelos

Raquel Ourique Fernandes é natural de Ponta Delgada e residente na Lagoa, ilha de São Miguel. É
licenciada em Design de Comunicação – Arte Gráfica, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto. Realizou um Curso Técnico de Web Design no Instituto
de Ciência e Letras e possui Formação Pedagógica de Formadores, credenciada pela Câmara de
Comércio e Indústria de Ponta
Delgada.
Entre 2005 e 2007 fez um estágio
profissional e integrou uma equipa de trabalho num Atelier de Arquitectura, Interiores e Design.
Actualmente, como profissional
livre, desenvolve projectos em
regime de outsourcing para diversas empresas e colabora em
parceria com gabinetes da área
de Arquitectura e Design. Dos diferentes Projectos realizados destacam-se trabalhos de criação de
imagem de identidade corporativa para entidades como: Secretaria Regional da Habitação e
Equipamentos e respectivas Direcções; Direcção Regional de

Transportes Aéreos e Marítimos;
Grupo Bensaude; Grupo Mont’ Alverne; DRS – Produtos Farmacêuticos; e Codex Restaurante.

Tiposonoridade
Bolsa atribuída à autora
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fotografia

Paulo Monteiro
Natural de S. Miguel, tem desenvolvido
projectos no campo da fotografia desde 1985. Tem participado regularmente
em exposições individuais e colectivas
em Portugal e no estrangeiro. Ao nível
de prémios recebeu os seguintes: 2008:
Concurso Fotográfico da Macaronésia
Europeia; 2007: Menção Honrosa, 2º
Concurso Nacional de Fotografia Maria
Lamas, Torres Novas e em 1995: Prémio
da IV Bienal de Fotografia, Vila Franca
de Xira.
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A Tentação de Experimentar
Afirmou Garry Winogrand:
“Fotografo para descobrir como
é que uma coisa parece depois
de fotografada.”1
Aquela afirmação parece conter
em si própria dois pressupostos
essenciais ao exercício da actividade criativa: a curiosidade e
o desejo de experimentar.
Esse desejo parece ser o denominador comum aos três criadores aqui representados.
Soraia Bettencourt traz-nos retratos de seres humanos nus, em
poses estranhas e em ambientes
estranhos, mas denotando um
à-vontade e uma serenidade que
nos chegam a fazer duvidar do
mundo a que estamos habituados.
Pedro Ferreira mostra-nos imagens colhidas num ambiente
aquático, adverso ao ser humano. Mas aqui, mais uma vez, as
pessoas parecem serenas, tudo
parece absolutamente natural.
Num segundo projecto, a sua
atenção recai sobre o modo de
vida nos Açores.
Luís Peixoto reflecte sobre o ser
humano, a Natureza e a imponência de uma grande cidade.
É muito natural e desejável que
continuem esse percurso voltado
para o experimentalismo. Será

Júri
Paulo Monteiro
José Luís Neto
Tito Cardoso

a forma de encontrarem o seu
próprio caminho, o seu próprio
estilo, a sua forma de verem o
mundo. É igualmente desejável
que o único limite nessa actividade criativa seja a procura incessante de qualidade das obras
produzidas.

Soraia Bettencourt nasceu e reside em Angra do Heroísmo, ilha
Terceira. Frequentou o curso de
Engenharia Electrotécnica, ramo
de Electrónica e Computadores,
no Instituto de Engenharias do
Porto. Terminou recentemente o
curso de Tecnologias da Comunicação Audiovisual (TCAV) na Escola Superior Estudos Industriais e
Gestão do Instituto Politécnico do
Porto. Concluiu o Curso Integrado
de Computação Gráfica e o Curso de Web Design na Microcamp
International e frequentou vários
Workshops do Ciclo de Fotografia
e Cinema Documental. Participou
na exposição colectiva de alunos
finalistas do curso TCAV, com o
projecto “Essências”.

Pedro Ferreira nasceu em Lisboa
e reside em Ponta Delgada, ilha de
São Miguel. Frequentou a licenciatura de Engenharia Civil da Universidade Lusófona e o curso de
Fotografia do Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE).
Fez uma exposição de fotografia na Cordoaria Nacional e recebeu dois prémios no “Prémio de
Fotojornalismo Américo Ribeiro”.
É editor de fotografia da revista
“FreeSurf”, fotojornalista freelancer e colaborador de publicações
como o Expresso e o Diário de Notícias.

LUÍS PEIXOTO nasceu e reside em
Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. Frequentou um curso de introdução ao teatro sob a orientação do encenador Mário Barradas
e um curso de artes decorativas.
Desde sempre se interessou por
poesia, pintura, teatro e fotografia. O gosto por esta última é já
antigo, mas apenas em 2006 lhe
foi possível dedicar-se mais profundamente a este passatempo.
A sua preferência é o trabalho a
preto e branco nas mais variadas
áreas e formas. Desempenha funções como auxiliar de acção médica no Hospital de Santo Espírito
de Angra do Heroísmo.

1
SONTAG, Susan, Ensaios sobre Fotografia, Publicações Dom Quixote, col.
Arte e Sociedade, nº 5, Lisboa, 1986,
p. 170

essências
Bolsa atribuída à autora

70-100
Sob o olhar da velha
senhora
Projectos seleccionados

moldes
Projecto seleccionado
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literatura

Nuno Costa Santos
É jornalista, guionista, humorista e escritor. Ao nível de publicações salientamse: Dez Regressos (narrativas); Os Dias
Não Estão para Isso (poesia); O Inferno
do Condomínio (humor); Stand-Up Tragedy (co-autor); Portugal, uma Comédia
Musical (co-autor). Escreve para diversas revistas e jornais (Grande Reportagem, DNA, Ler, Açoriano Oriental, etc.),
foi criativo e actor no programa Zapping
(RTP 2) e editor de Serviço Público (RTP
2) e de O Trabalho (RTP 2)).
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Poesia sem capacete
De entre todos os trabalhos
seleccionados salientaram-se
claramente os textos de Daniel
Gonçalves, Judite Fernandes e
Rui Pedro Santos. Em Daniel
Gonçalves destaca-se sobretudo
a beleza poética - construída
sem excessos, com a segurança
de uma mão que não se entrega
com facilidade a imagens delirantes e sem conteúdo (vício
maior de muita da poesia que se
insere na linha escolhida pelo
autor). Há imagens e passagens
verdadeiramente felizes, mas
o livro vale sobretudo pelo seu
conjunto - límpido e solar, sem
o peso de qualquer “capacete”
literário-existencial.
Em Judite Fernandes encontramos qualidades similares às notadas na poesia de Daniel Gonçalves - rigor e talento na mão
poética - mas também uma boa
ideia “formal”. É muito bem
conseguida a ideia de construir
um livro com base numa troca
de emails num tom poético (não
naturalista). O formato contemporâneo (o email) junta-se
à matéria intemporal - a da poesia, desenhada com o cuidado
e a segurança de quem, certamente após ter experimentado
caminhos vários, já encontrou

Júri
Cristóvão de Aguiar
Rosa Goulart
Nuno Costa Santos

uma voz própria e original.
A escrita fragmentada de Rui
Pedro Santos também se fez notar no meio de um emaranhado
de textos muitas vezes marcados por uma vocação literária
imatura e pontuada por tiques
adolescentes. Apesar da escolha
arriscada de temáticas (amorosas e filosóficas), que poderiam
ter feito o autor resvalar para
soluções de mau gosto, o conjunto é interessante e mereceu,
por isso, destaque do júri. Em
“Repentismo(s)” há ritmo (as
frases são curtas e existe sentido
da repetição de palavras-chave)
e isso não é um pormenor irrelevante em literatura.

Daniel Gonçalves vence aos dezassete anos o 1º Prémio de Poesia do Concurso Internacional
de Poesia do Centro Internazionale Amici Scuola, promovido pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) (Itália, 1993). Em
1994, vence o 3º Prémio de Poesia do Concurso Nacional de Poesia – Ano Internacional da Família
(Portugal, 1994). Em 1996 surgem as primeiras publicações dos
seus textos, na “Antologia de Poesia dos Alunos das Residências
Universitárias da Universidade do
Minho” e na “Antologia de Novos Autores de Braga – Somos a
Água que Corre, Não a que Passa”. Em 1997, o livro A Respiração
dos Gestos vence o Prémio de Revelação de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores/Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas, editado pela Difel em 2000,
sob o nome daniel s. g. Edita, pela
Labirinto, as obras: Um Lugar Onde Supor o Silêncio (2003), Prémio Cesário Verde 2003; O Afecto
das Palavras (2004) e Dez Anos

Poemas do tempo claro
das coisas
(sussurrados de novo)
Bolsa atribuída ao autor

de Solidão (2007). Tem colaborado em diversas revistas como a
Neo ou a Saudade e participado
em várias antologias poéticas e livros de homenagem a outros poetas, como Eugénio de Andrade e
António Ramos Rosa.

Judite Canha Fernandes
é natural do Funchal e reside actualmente em São Miguel. Tem uma
filha. É investigadora e Doutoranda na Faculdade de Letras do
Porto com o Projecto Redes e Movimentos Sociais Europeus e Internacionais sob o Ponto de Vista
do Objecto Social Informação.
Docente convidada da Universidade dos Açores em 2006 e 2007,
coordena e participa em projectos
de intervenção social desde 2000.
Sócia fundadora de Descalças-Cooperativa Cultural, tem realizado trabalho como actriz, poetisa
e argumentista para teatro, peças
musicais, contos ilustrados e banda desenhada, com participação
em diversas obras publicadas e
outras em fase de publicação. Em
2008, tem estreado mensalmente
uma peça composta para instrumentos de orquestra e voz/narração a partir de histórias suas, no
ciclo “Piano com Todos” no Teatro Micaelense. É professora da
Escola de Teatro “Era uma vez”
(Ribeira Grande).

Rui Pedro Santos nasceu em Moçambique e reside na Ribeira
Grande, ilha de São Miguel. É licenciado em Serviço Social pelo Instituto Miguel Torga e possui
uma Pós-Graduação em Protecção de Menores. Trabalhou como
técnico superior de serviço social no Instituto de Acção Social
de Ponta Delgada, exercendo actualmente esta função na Câmara
Municipal da Lagoa. É Presidente da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Lagoa.

Penumbr@
Abraçando o lastro
Projectos seleccionados

Repentismo(s)
Projecto seleccionado
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música

Miguel Azguime
Compositor, poeta, percussionista,
membro do Miso Ensemble, fundador da
Miso Music Portugal (www.misoensemble.com) e do Centro de Informação da
Música Portuguesa. Miguel Azguime é
detentor de vários prémios e o seu catálogo compreende obras para as mais
diversas formações, interpretadas por
alguns dos mais prestigiados solistas e
agrupamentos da actualidade e regularmente apresentadas nos mais importantes festivais internacionais de música
contemporânea. Tem sido compositor
residente em numerosos estúdios de
criação internacionais, nomeadamente
no Experimental Studio da Sudwestfunk
- Freiburg, no Electronic Music Studio
EMS - Estocolmo, no CRFMW - Liège,
no TU Studio - Berlim, no VICC - Visby,
no Sonology Department da Universidade Kunitachi - Tóquio. Em 2006 Miguel
Azguime foi compositor residente do
DAAD em Berlim, passando desde então a trabalhar e a viver em Lisboa e em
Berlim.
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Júri
Luís Alberto Bettencourt
MIGUEL AZGUIME
Paulo Cunha

MORPHEADEN
Num concurso, os premiados não
são obrigatoriamente os melhores e
os que o não foram não são forçosamente menos bons. É sabido que a
apreciação colectiva de um júri está
sujeita a circunstâncias de contexto,
a opções e preferências pessoais por
parte de cada um dos membros que
constituem esse mesmo júri,... enfim
a sua decisão é relativa.
E na verdade em Arte não há “melhores”, porque Arte é pensamento
subjectivo, é maneira de dizer, é comunicação... e assim foi escolhido o
projecto MORPHEADEN.
Projecto que como outros mostrou
valiosas qualidades, mas que soube apresentar algo de simultaneamente híbrido e pessoal com uma
poética musical à procura de novos
caminhos, a olhar o horizonte, no
mar, mais além. Híbrido porque se
entrevêem caminhos múltiplos, mas
que convergem numa surpreendente
síntese, já pessoal, e é isso que eu
saúdo com mais veemência e espero
pois que à capacidade de fazer e à
vontade de dizer, permaneça a força para resistir, para avançar, para
progredir, que a criação é caminho
difícil, mas hoje como desde sempre,
constitui o que acima de tudo nos
identifica e nos faz Humanos.

OPUS 4
Conforme já referi a objectividade
das decisões de um júri num concurso artístico é pura utopia e todavia um concurso desta natureza tem
indiscutíveis méritos, dinamizador
que é do tecido cultural e artístico,
promotor de desafios, de ideias e
de demandas. E as decisões do júri
vêm provocar o debate, ousando o
impossível.
Em música não há uma só linguagem, mas muitas, diversas, com
propósitos diferentes. E o OPUS 4
foi outro dos projectos apresentados
ao Concurso LABJOVEM, que para
além das qualidades da realização
musical, se atreveu por caminhos
distintos, procurando outras aventuras na confluência de linguagens
eventualmente divergentes mas que
encontram nesta proposta um sensível e sábio equilíbrio. Espero que
a reunião do OPUS 4 que este concurso motivou e o resultado a que
conduziu, sejam razão suficiente
para prosseguir aturadamente no
caminho da criação e da expressão
musical.

MorphEaden
Emanuel Paquete nasceu e reside em Ponta Delgada, ilha de
São Miguel. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituo
Superior Técnico de Lisboa e terminou o Curso Básico (5º Grau)
em Guitarra Clássica no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Compôs e interpretou temas
para bailado e grupos musicais
e participou em vários Festivais
de Guitarra em Espanha e Alemanha. Representou Portugal no
“Festival de Cordes Pincées” em
Marrocos, a convite do Instituto
Camões. Gravou o seu primeiro
trabalho em formato CD em 2005,
realizando concertos em Lisboa e
Cascais para promoção do mesmo. Recebeu o prémio de Melhor
Guitarrista no concurso “Guitarra
Açores” em 2000 e o prémio Guitarrista no “Açores Música 2006”
em 2007.

MorphEaden
Gualter do Couto é natural e residente na Ribeira Grande, ilha de
São Miguel. Concluiu o curso Profissional de Electrónica e Comunicações de nível III na ENTA - Escola
de Novas Tecnologias dos Açores.
Realizou diversos concertos com
as bandas Nableena, Morpheaden
e First Commandment na ilha de
São Miguel, destacando-se a participação na II Maratona de Rock
no Coliseu Micaelense, e a participação no 4º aniversário da zine
Sound/Zone realizado no bar PDL.
Foi 2º Classificado no 1º Concurso Ribeira Grande Pop/Rock com a
banda Nableena e participou com
um tema no CD Metalicídio (CD
de compilação de temas de Metal,
Rock e Punk exclusivamente açorianos) com a mesma banda.

MorphEaden
Miguel Bernardo é natural de
Ponta Delgada e reside na Ribeira
Grande, ilha de São Miguel. É licenciado em Engenharia e Gestão
da Construção pela Universidade
dos Açores. Participou em vários
projectos musicais, dos quais se
destacam Antisense, L.H.B., Falls
of Despair. Presentemente participa nos projectos musicais Nableena e Morpheaden.

Morph 1
Esperança morre
por último
Bolsa atribuída aos autores
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música

opus 4
Mário Raposo nasceu e reside
em Ponta Delgada, ilha de São
Miguel. Participou em vários documentários sobre as ilhas dos
Açores e na banda sonora da
curta-metragem produzida pela
RTP-Açores “Um Natal distante”.
Compôs o tema musical principal da ‘Campanha da Romãzinha’
promovida pela Casa de Saúde de
Ponta Delgada. Participou também nos arranjos dos CD’s de Aníbal Raposo e Luís Bettencourt e
efectuou vários trabalhos publicitários para rádio e televisão. Editou um CD de originais intitulado
“Heartland”.

opus 4
Patrícia Perpétuo é natural de Lisboa e reside na Lagoa, ilha de São
Miguel. Iniciou a sua formação
musical na Escola de Música da
Sociedade Filarmónica União Assaforense, em Sintra, onde veio
a integrar a Banda e a Orquestra
Ligeira e também participou no
Grupo Cénico. Obteve aqui uma
Menção Honrosa da Câmara Municipal de Sintra. Teve aulas particulares de música na Sociedade
União Sintrense. Foi a principal
dinamizadora do Coro da Igreja da Assafora e foi membro de
outros corais, tais como Coro da
Universidade Católica Portuguesa, o Coral Lisboa Cantat e o Coral
de São José, onde pertence actualmente.

opus 4
helena raposo nasceu e reside
em Ponta Delgada, ilha de São Miguel. Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Ponta
Delgada onde concluiu o Curso
Complementar de Guitarra Clássica. Frequentou a cadeira de Canto (como instrumento secundário)
na Universidade de Évora e diversas masterclasses de Direcção
Coral e Técnica Vocal. Interpretou muitas obras como coralista,
sendo conduzida por vários maestros. Participou repetidas vezes nas Jornadas Internacionais
de Música da Sé de Évora, trabalhando com maestros de renome
nacional e internacional. Actualmente é finalista do Curso de Licenciatura em Música, vertente
Alaúde e instrumentos similares
da Universidade de Évora.

opus 4
carolina raposo nasceu e reside em Ponta Delgada, ilha de São
Miguel. Ingressou no Conservatório Regional de Ponta Delgada no
curso de Técnica Vocal e é actualmente aluna do Curso de Ensino de Música (área vocacional de
canto), da Universidade de Aveiro. Frequentou masterclasses de
aperfeiçoamento vocal e performance e já participou em vários
concertos, dos quais se destacam: o concerto promovido por
sua Excelência o Presidente da
Assembleia da República de então, Dr. João Bosco Mota Amaral,
em homenagem ao Sr. Presidente
do Bundestag alemão Wolfgang
Thierse e a sua delegação em visita oficial a Portugal; e concerto de
Gala, a convite da Câmara Municipal de Ponta Delgada, para recepção de sua Majestade o Príncipe
Alberto do Mónaco à Ilha de São
Miguel. Participou também como
solista no Festival MusicAtlântico.
Actualmente, apresenta-se pelo
país com o projecto “TRI CICLO +
1” a interpretar o ciclo Modinhas
e Canções de Heitor Villa-Lobos.

Ao longe, amor
Projecto seleccionado
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performance

Sofia Neuparth
Professora de dança desde 1980. Em
1990 abriu os “Laboratórios de Composição” e em 1993 o “Espaço Experimental”
(espaço quinzenal para mostra e debate
de trabalhos artísticos) e as “100 horas
de Conversa” (espaço mensal para conversas abertas sobre arte, ciência e comunidade), áreas-chave para a criação
do CEM: Centro em Movimento (1997).
Tem ensinado, apresentado o seu trabalho coreográfico e participado em
conferências por todo o país e no estrangeiro (Holanda, França, Inglaterra
e Brasil).
Membro fundador da APPD e da REDE:
Associação de Estruturas para a Dança
Contemporânea. Desde 2003, tem organizado encontros sobre as várias áreas
da política cultural.
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“O teu corpo começa”
de Paulo Freitas
O corpo, grande desafio como “ponto de partida e de chegada” de uma
criação artística…que corpo é esse
que se revela nesta proposta?
Paulo Freitas propõe um trabalho
que articula imagem e performance
no sentido da criação de uma ambiência transdisciplinar que propicie
a abordagem de temáticas complexas como a memória, o amor, o lugar ou a nudez.
Entre o silêncio, o gesto, a atmosfera criada pelo desenho de luzes, este
jovem criador apresenta um objecto
artístico elaborado que necessita
agora respirar em cena para poder
crescer.
“O teu corpo começa” começando…
Cada vez que for apresentado a público, comunicado, partilhado, irá
com certeza ganhar consistência
a partir das observações, reacções
e respirações desses outros corpos
que permitem a existência do próprio trabalho.
A peça levanta questões muito pertinentes, urge agora pô-las em movimento. As ideias têm mesmo que
sair do laboratório e passar à acção
para se afinarem.
Como diz Foucault “o novo não está
no que é dito mas no acontecimento
da sua volta”

Júri
Milagres Paz,
Sofia Neuparth
e Vera Mantero

Paulo Freitas nasceu nos Estados Unidos da América, mas reside em Angra do Heroísmo, na
ilha Terceira. É animador sóciocultural, e desempenha também
actividades de actor, encenador
e cenógrafo em vários trabalhos
na área das artes de palco. Publicou livros de poesia e realizou já
diversas exposições de pintura,
destacando-se: “Impulso para Natália” e “Instinto”. É actualmente
director do Alpendre – Grupo de
Teatro.

o teu corpo começa
Bolsa atribuída ao autor
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teatro

Valter Peres
Natural da ilha Terceira, é actor, encenador e guionista. Em colaboração com
os grupos Alpendre, A Teia e Veia Tola
participou já em 37 peças de teatro e
na produção de televisão de Francisco
Manso “Garrett”. Foi fundador do grupo
O Teatrinho e foi igualmente responsável pela criação do encontro de artes
Art&manhas.
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Júri
Amadeu Neves
Belarmino Ramos
Valter Peres

“A menina azul é uma metáfora sobre a história da formação, criação
e povoamento dos Açores”.
É assim que começa a sinopse do
espectáculo seleccionado para a
mostra Labjovem.
A criação da Descalças Cooperativa Cultural (Maria Simões e Teresa
Gentil) leva à cena um texto num
registo onde a interacção com as
crianças é ponto central, levandoas a representar as personagens da
estória. O espectáculo é valorizado
pela boa narração da contadora de
estórias, à qual se junta o acompanhamento musical e a manipulação
de marionetas.
O projecto das Descalças envereda
pela técnica de animação de grupo,
onde todos, quer os actores, quer os
espectadores tentam criar um espectáculo que seja fiel à estória que
simultaneamente está a ser contada. Neste registo, o envolvimento
da audiência é verdadeiro, sendo
que qualquer “falha” por parte das
crianças se torna engraçada e merece a simpatia do público.
Com a estória já publicada em livro, a Descalças Cooperativa Cultural criou um espectáculo interactivo e com facilidade de itinerância,
que agora será integrado na mostra
LabJovem.

DESCALÇAS
Maria Simões nasceu em Aveiro e reside em Ponta Delgada, na
ilha de São Miguel. Iniciou a actividade teatral como actriz no Projecto Riscos & Ecos (Aveiro). Fez
formação pessoal e artística nas
técnicas de palhaço e de animação sócio-cultural para populações menos favorecidas e/ ou
descriminadas socialmente. É formadora em expressão dramática,
autora de textos, guiões e adaptações teatrais, encenadora, actriz,
e produtora em diversos espectáculos e companhias teatrais. É directora artística e pedagógica da
Escola de Teatro “Era uma vez”
(Ribeira Grande) numa parceria
da Associação Cultural Pontilha e
Descalças - Cooperativa Cultural.
Como profissional de teatro desde 1994, integrou as companhias
Trigo Limpo teatro ACERT, A Escola da Noite, Teatro do Morcego,
CITAC e Visões Úteis. É fundadora
de Descalças – Cooperativa Cultural.

DESCALÇAS
Teresa Gentil é natural de Tondela e reside em Ponta Delgada,
na ilha de São Miguel. Frequentou o 8º grau de Piano (Porto e
Viseu) e é licenciada em Composição pela Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, do
Porto. Compõe música para teatro e cinema e desenvolve actividades musicais paralelas como
formadora e instrumentista. Foi
galardoada com o Prémio Zeca
Afonso para melhor música no
Festival Cantar Abril’07. Editou os
CD’s de originais Natália Descalça
– com poesia de Natália Correia –
e Gent’ilesa. Em 2008, tem estreado mensalmente uma peça para
instrumentos de orquestra e voz/
narração no ciclo “Piano com Todos” no Teatro Micaelense. É professora da Escola de Teatro “Era
uma vez” (Ribeira Grande) e fundadora de Descalças - Cooperativa Cultural.

A menina azul
Bolsa atribuída às autoras
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vídeo

Gonçalo Tocha
É licenciado com Pós-graduação em
Língua e Cultura Portuguesa (2003).
Criador e Fundador em 1999 do Núcleo
de Cinema e Vídeo da Universidade de
Lisboa e foi esponsável pela formação
intensiva em Vídeo Documental “Oficina do Olhar”, na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. É sócio e membro da Direcção do ABC-CineClube Lisboa, onde desempenha actividade de
programação e produção de ciclos de
cinema bem como é membro da equipa
do Incrível Club (Almada), onde é responsável pela programação na área de
Cinema e Vídeo.
Balaou, filme de homenagem à
sua mãe, é a sua primeira longa-metragem que mereceu o Prémio de Melhor Filme Português
de longa-metragem na edição de
2007 do Festival Internacional de
Cinema Independente IndieLisboa. “Neste momento está em fase de montagem da sua próxima
longa-metragem sobre a Ilha do
Corvo”.

Júri
gonçalo tocha
paulo viveiros
rui pereira

Pedaços & Porta
de Laura Brasil

Vitamina C
de Soraia Bettencourt

A jovem Laura Brasil revelou-se no
concurso LabJovem uma das artistas com mais capacidades de progressão, pela profundidade do seu
olhar e sentido plástico. Nota-se já
uma necessidade forte em registar
um percurso de vida ligado às esperanças e desejos próprios de quem
ainda procura uma materialização
do seu olhar pessoal. Estamos confiantes de que será nessa contínua
procura que encontrará o seu caminho.
Fazemos votos para que continue
a ganhar forças e da sua demanda
fique só a inquietude.

No pequeno vídeo Vitamina C encontrámos um sentido de ironia
refrescante, de quem com poucos
materiais consegue criar um objecto fílmico. Obviamente que se trata
somente de um exercício de escola,
mas já revelador de criatividade.
Outros voos esperamos.

Fotografia da Alma
de Tiago Gonçalves
e Luis Bicudo
O filme “Fotografia da Alma” de
Tiago Gonçalves e Luis Bicudo acabou por ganhar a votação do júri
de video do Labjovem por ter sido o
filme mais equilibrado e consistente
de todos os que se apresentaram a
concurso, revelando algum apuro
técnico e domínio da linguagem
cinematográfica. Decidiram tratar
um tema (a guerra colonial) de uma
forma intimista, baseada no olhar.
Portanto, é na memória que se joga
toda a acção. O seu tom grave (a
preto e branco com incrustações de
cor) e o jogo de confronto de actores
sentados numa mesa de jantar, cria
um dispositivo de catarse psicológica, que intenta alguma espessura
psicológia e dramática, ainda que
por vezes demasiado pesado nas
suas formas.

Luís Filipe da Silva Bicudo nasceu
na Horta, ilha do Faial. Frequentou
3 anos do curso de Engenharia
Electrotécnica e de Computadores, no Instituto Superior Técnico,
em Lisboa. É membro do grupo
de teatro amador “Teatro de Giz”
e elemento próximo do Cineclube
da Horta. Participou em diversos
Workshops de teatro, direcção de
actores, escrita criativa, realização
e como aderecista no filme “Ilha
de Arlequim” de José Medeiros –
produção conjunta Teatro de Giz
- RTP Açores. Actualmente, frequenta o curso de cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema.

Fotografia da alma
Bolsa atribuída aos autores
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Tiago Gonçalves é natural e reside na Horta, ilha do Faial. Frequentou a escola secundária Dr.
Manuel de Arriaga no Agrupamento de Ciências, mas é na cidade do Porto que começa a sua
formação audiovisual no Instituto Multimédia, onde frequenta o
curso de Técnico de Comunicação
Audiovisual. Actualmente é colaborador da RTP-Açores – Delegação do Faial.

laura brasil nasceu e reside em
Angra do Heroísmo, ilha Terceira. Sempre se interessou pelas artes, especialmente pela literatura,
devido às muitas histórias contadas pela mãe enquanto criança.
Durante o ensino obrigatório ganhou vários concursos de escrita a nível nacional. Mas a escrita
não era suficiente, era necessário
representar as letras em imagens
e, assim, começou a dedicar-se ao
cinema a nível pessoal e académico. Actualmente, frequenta o curso superior de Cinema na Escola
Superior de Teatro e Cinema, em
Lisboa.

soraia bettencourt nasceu e reside em Angra do Heroísmo, ilha
Terceira. Frequentou o curso de
Engenharia Electrotécnica, ramo
de Electrónica e Computadores,
no Instituto de Engenharias do
Porto. Terminou recentemente o
curso de Tecnologias da Comunicação Audiovisual na Escola Superior Estudos Industriais e Gestão,
do Instituto Politécnico do Porto. Concluiu o Curso Integrado
de Computação Gráfica e o Curso de Web Design na Microcamp
International e frequentou vários
workshops do Ciclo de Fotografia
e Cinema Documental. Participou
na exposição colectiva de alunos
finalistas do curso TCAV, com o
projecto “Essências”.

A Porta / Pedaços
Projectos seleccionados

Vitamina C
Projecto seleccionado
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ciber-arte

Fernando José Pereira
Licenciado em Artes Plásticas e Doutorado em Belas Artes, é co-director da
VIROSE. Expôe em galerias e museus
a nível nacional e internacional. Tem
obras em diversas colecções públicas,
entre outras: Fundação de Serralves e
Instituto de Arte Contemporânea. Tem
textos publicados em diversas publicações nacionais e estrangeiras, como
por exemplo, Revista de Comunicação
e Linguagens (P), [W]Art (P), Mégalopole (F), Margens e Confluências (P), Concinnitas (B), bem como em catálogos de
exposições como “Assédio” in Inter@
ctividades uma iniciativa da ICTM’97, International Conference on Technology
and Mediation, Lisboa, 1997, “A apoloxía
da crise”, in inexterioridades, Auditorio de Galicia, Santiago dde Compostela, 2004, ou mais recentemente “Tempo
Suspenso”, in Catálogo da exposição
Por entre as linhas, Museu das Comunicações, Lisboa, 2007.
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A crescente penetração das tecnologias digitais nas nossas vidas
produziu uma nova obsessão para
os humanos: não estar desactualizado tecnologicamente. Nas artes,
depois de várias décadas do século XX a aprender com os erros do
passado e, logicamente, com a obsessão vanguardista de estar sempre
up to date — “Il faut être absolument moderne”, dizia Rimbaud
— pode-se, finalmente, assistir ao
panorama contemporâneo das artes
plásticas liberto dessa mania. Mas
é justamente com essa ideia obsessiva de adequação ao presente que
surgem, então, variadas formas de
intervenção artística que utilizam
em larga escala as potencialidades
tecnológicas dos desenvolvimentos
digitais. Variadíssimas configurações para variados rótulos têm povoado as discussões e os festivais.
Das artes tecnológicas às artes
digitais muitas são as designações
tentadas. De entre elas surge, por
vezes, a designação de cyber art. E
aqui surge um problema de nomeação que não é tão simples quanto
isso. Vejamos, a etimologia da palavra conduz directamente para a
palavra grega kybernetes que, em
tradução para a nossa língua, significa ter controlo. Ora a ideia de
controlo que deriva de cyber é uma
ideia estranha à arte pois apresen-

Júri
Fernando Pereira
João Urbano
Rudolfo Quintas

ta-se sempre como dirigida a outros
(no original kibernetes significava
o comandante de um barco) e, como
tal, em profundo desajuste com o
território de liberdade que a prática
artística desde sempre reivindicou.
Não se afirma, por isso, como uma
boa designação.
Para lá do problema de nomeação,
e mais importante, é a exigência da
existência de uma espécie de território independente das artes visuais
que reivindica a sua autonomia a
partir, unicamente, do médium utilizado — o digital. Aqui os problemas
a levantar são bem mais complexos
e não cabem num curto texto como
este. É possível, contudo, salientar
alguns pontos que me parecem importantes: a sua relativa novidade
potencia duas situações que tendem
a complicar a sua existência jovem:
antes de mais, é o deslumbramento
que provocam que, de algum modo,
é a sua primeira fonte de empatia
com o público; a sua juventude
não permite, ainda, uma conclusão
quanto à qualidade das obras produzidas. O número é ainda exíguo e
o que até agora tem sido mostrado
não é de todo estimulante.
Estamos, portanto, perante uma
situação de alargamento territorial
que pode afirmar-se como promissora (pelo menos as condições para
ser experimentado estão aí, um

pouco por todo o lado, à nossa disposição) e que, contudo, se encontra recheada de problemas que são
inerentes a todo o contexto em que
nasceram e se querem desenvolver.
A sua relação híbrida com os mecanismos da comunicação e ou de
demonstração tecnológica coloca-a
num lugar charneira que, por vezes,
como sempre acontece com os hibridismos, se revela complicada.
Todos estes problemas foram, de
algum modo, espelhados nesta iniciativa do Concurso Labjovem. A
ambiguidade que tenho vindo a salientar afirmou-se em algumas das
peças concorrentes de forma inequívoca e, por isso, foram transferidas
para o território da comunicação e
do design; outras, porém, não possuíam o mínimo de qualidade exigível a uma iniciativa desta natureza. Daí a nossa decisão, enquanto
júri, de não aceitar qualquer obra
a concurso. Considero ter sido uma
decisão de grande responsabilidade
e de elevado cariz pedagógico. Não
me arrependo dela, pelo contrário,
penso, hoje, que foi a decisão mais
acertada em defesa do concurso e
dos próprios artistas jovens. Desta
forma viram como absolutamente
necessário o aprofundamento dos
conhecimentos e a respectiva experimentação ao nível do investimento
neste novo território de intervenção

artística.
O futuro dirá se este é um caminho
plausível para as artes. Uma coisa
já o sabemos hoje, sempre o soubemos, como muito bem refere o teórico espanhol José Luis Brea:
“Nem todo o desenvolvimento técnico dá lugar a uma forma artística.
Mas toda a forma artística nasce irreversivelmente ligada a um desenvolvimento do técnico, a um estado
epocal do mundo, do dar-se do ser
como espírito, como constelação ou
sistema de partes.”

nota explicativa
Por aconselhamento do júri desta
área, a Organização do concurso
aceitou redireccionar os projectos
submetidos a concurso para outras áreas, com aceitação do júri
que as acolheu e conhecimento
dos concorrentes. Assim, não foram seleccionados projectos nesta área.
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FICHA TÉCNICA
das OBRAS

ARTES PLÁSTICAS

DESIGN GRÁFICO

fotografia

Autor Carolina Gomes R.

Autor João Paulo Tavares Borges

Autor Paulo Freitas

Autor Cátia Guimarães

Autor Raquel Fernandes

Autor Luís Peixoto

Autor Pedro Ferreira

Autor Soraia Bettencourt

Título “A Selva”

Título“Adão e Eva”

Título“Instinto”

Título S/ Título

Título“Tiposonoridade”,

Título“Moldes”

Título“70-100”

Título“Essências”

Ano 2006

Ano 2007

Ano 2003

Ano 2005

Ano 2002/3–

Ano 2004/2007

Ano 2006/07

Ano 2007

Área Pintura

Área Escultura

Área: Pintura

Área Objecto /Instalação

Área Design Gráfico

Área Fotografia

Área Fotografia

Área Fotografia

Técnica Pintura

Técnica colagem em ângulos

Técnica Técnica mista sobre papel

Técnica Assemblage

Técnica vídeo/ Montagem sonora e

Técnica Modos adep, automático.

Técnica Fotografia Digital, impres-

Técnica fotografia analógica, dia-

Materiais Acrílico sobre tela

de 0´ a 90´ g

Materiais óleo/acrílico e verniz

Materiais Tecido, cristal, material

gráfica, com recurso aos progra-

A cores e a preto e branco

são Epson UltraChrome

positivos 35 mm

Dimensões 50x69,5 cm

Materiais madeira de Plátano

sobre papel

eléctrico e metal

mas Premiere 6 e Soundforge 5

Dimensões 30x20 cm

Dimensões 33x48cm

Dimensões 80x60 cm

Nr de peças 1

e Tacula

Dimensões 50x60 cm cada quadro

Dimensões 61x38x32 cm

Nr de peças 2 vídeos + 1 dissertação

Nr de peças 9

Nr de peças 6

Nr de peças 7

Dimensões 80x66x54 cm

Nr de peças 3

Nr de peças 1

Autor Carolina Gomes R.

Nr de peças 1

Título “Verão”

Peso 7,300 g

Peso 20kg

Autor Pedro Ferreira, 2005/6/7

Ano 2006

Autor Cátia Guimarães

Senhora””

Área Pintura

Título S/ Título

Ano 2005/2006/2007

Técnica pintura

Ano 2005

Área Fotografia

Materiais acrílico sobre tela

Área Objecto/Instalação

Técnica Fotografia Digital, impres-

Dimensões 40x40 cm

Técnica Assemblage

são Epson UltraChrome

Nr de peças 1

Materiais Tecidos, penas, fibra,

Dimensões Dez impressões fotográ-

material eléctrico sobre metal

ficas com a medida 30x21 cm

Dimensões 36x28x28 cm (2X) O

Uma impressão fotográfica com a

Nr de peças 2

medida 33x48 cm

Peso 7kg

Nr de peças 11
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Título“Sob o olhar da “Velha
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ilustração

Autor Joana Dias

Autor “Plug!”, Bruno Moniz e

Autor Rafaela Coelho

literatura

música

Autor Daniel Gonçalves

Autor MorphEaden: Emanuel Pa-

performance

teatro

Autor Opus 4, Mário Raposo,

Autor Paulo Freitas

Autor Descalças, Maria Simões e

Título“O fato de banho enlouque-

Filipe Rocha

Título“Zodíaco Chinês”

Título “poemas do tempo claro

quete, Gualter do Couto e Miguel

Patrícia Perpétuo, Helena Raposo

Título“O teu corpo começa”

Teresa Gentil

ceu” e “Dia dos namorados”

TítuloMade in Azores

Ano 2006

das coisas (sussurados de novo)”

Bernardo

e Carolina Raposo

Ano 2006

Título“A menina azul”

Ano 2007

Ano 2005

Área Ilustração

Ano 2007

Título“Morph 1” “Esperança

Autora da letra: Susana Rosa

Área Teatro

Ano 2006

Área Ilustração

Área Ilustração

Técnica Ilustração digital, desenho

Área Literatura

morre por último”

Título“Ao longe, Amor”

Duração 23´29

Área Teatro

Materiais Impressão digital em vi-

Técnica Fotomontagem, ilustração,

vectorial

Género Poesia

Ano 2006

Ano 2007

Ficha Técnica

Duração 50’ (máximo)

nil laminado e aplicado sobre pvc

animação digital

Materiais Papel 190 gr.

Área Música

Área Música

Criação e concepção artística

Classificação etária dos 6 aos 10

Técnica Desenvolvido em Corel-

Nr de peças 2 (CD-ROM e Flyer)

Dimensões 79,6x62,5cm

Duração 15’

Duração 2’ 47

Paulo Freitas

anos

Draw

Autor Judite Marieta Canha

Fernandes

Interpretação Rosa Veloso

Ficha Técnica

Dimensões 29,7x42 cm

Título“Abraçando o lastro”

e Paulo Freitas

Criação e interpretação Maria

Nr de peças 2

Ano 2007

Produção Alpendre – Grupo de

Simões e Teresa Gentil

Área Literatura

Teatro

Texto e encenação Maria Simões

Nr de peças 1

Género Poesia

Música Teresa Gentil
Adereços, cenografia e figurinos

Autor Judite Canha Fernandes

Descalças

Título“Penumbr@”

Produção Descalças - cooperativa

Ano 1999

cultural

Área Literatura
Género Poesia

Autor Rui Pedro Santos
Título“Repentismo(s)”
Ano 2004
Área Literatura
Género Prosa
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vídeo

Autor Luís Filipe Bicudo

Autor Laura Brasil

Autor Soraia Bettencourt

e Tiago Gonçalves

Título“A porta”

Título “Vitamina C”

Título ”Fotografia da alma”

Ano 2007

Ano 2006

Ano 2006

Área Vídeo

Área Vídeo

Área Vídeo

Duração 4’

Duração 3’31

Duração 14´

Técnica Montagem digital de foto-

Técnica Fotografado com diapositi-

Técnica Vídeo digital (Mini-DV)

grafia e som

vos 35 mm com som captado em

Classificação etária 12 anos

Classificação etária 12 anos

estúdio em DAT
Classificação etária 16 anos

Autor Laura Brasil
Título“Pedaços”
Ano 2007
Área Vídeo
Duração 17’
Técnica Vídeo Digital
Classificação etária 12 anos
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