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Na cidade promontório e labirinto 
partimos à conquista do tempo  
de Verão! A rua será certamente  
o sítio onde nos encontramos, 
cruzamos e seguimos mas é 
indubitavelmente aí onde nos 
podemos perder pela surpresa,  
pela curiosidade, pela errância.  
Por isso a elegemos como território desta programação entre Agosto  
e Setembro. Uma das últimas grandes criações inspiradas pela Cidade, 
orgulhosa extensão do Homem, foi essa possibilidade de viajarmos dentro  
de nós, à medida que a percorremos, deixando-nos invadir, sitiar por 
inesperados pedaços de um inquieto caleidoscópio onde habitam realidade, 
aspiração e sonho. Se assim o fizermos a nossa procura não conhecerá 
limites. Por isso a andorinha surge, este ano, como metáfora dessa 
imensidão; ser livre e gregário, no seu corpo-cubista múltiplas facetas 
transportam a diversidade de experiências e sensações deste Lisboa na  
Rua 2012 que deseja transformar – todos quantos não receiem essa ilimitada 
busca – em viajantes da Cidade, caçadores de sensações, reféns da sua própria 
imaginação. Programamos, pois, trinta dias de muitos espaços: praças, 
miradouros, coretos, jardins onde despojados da inquietude de um ano  
que findou, nos deixaremos transportar a outras paragens e a outros 
tempos; como fio condutor de anteriores edições, Clássicos na Rua,  
um renovado programa para formações de Câmara; A Arte da Big Band  
e Meo Out Jazz, celebrando um público de fiéis cada vez mais numeroso; 
Fitas na Rua, festejando, nesta edição, o cinema português; Projecto 
Vicente ou a exploração de novas abordagens visuais da cidade e da sua 
simbologia. Associámos-lhe, todavia, novas apostas: a vídeo arte resultando 
de uma parceria com o Festival Fuso; Bal Moderne, a dança como obra 
colectiva integrada na Bienal Artista na Cidade; por fim uma homenagem  
ao compositor Luiz Gonzaga em torno da sanfona, instrumento central  
da música popular brasileira. Eis as pontes que vos estenderemos em 
direcção ao infinito, atravessá-las é rumar a este Verão com os olhos  
postos no fio do horizonte.
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Nos nossos dias encontram-se  
orquestras praticando todos os estilos  
de jazz; algumas, maioritariamente 
europeias, praticam jazz/música  
“avant-garde” como são/foram, entre 
inúmeras outras, os casos da Globe Unity 
Orchestra, Vienna Art Orchestra ou 
Italian Instabile Orchestra. Em Portugal  
o processo está a ser percorrido  
e o número crescente de formações  
com estas características mostra a actual 
vitalidade dos músicos e arranjadores  
do nosso país. A concretização da ideia 
de um ciclo com Big Bands de jazz 
aconteceu em 2010. Na sequência  
do sucesso da primeira edição foi 
importante que o projecto não ficasse 
por aí e que fosse possível continuar  
a oferecer, não só aos amantes de jazz,  
mas principalmente ao público menos 
atento a esta música, a possibilidade  
de tomar contacto em concerto, com  
um tipo de formação, que por razões 
fundamentalmente logísticas, está  
menos acessível. Uma oportunidade  
mais uma vez renovada, agora em 2012, 
que não se deve perder! As orquestras 
apresentadas na edição 2012 deste ciclo, 
não representam todo o universo das  
Big Bands existentes no nosso país.  
No entanto, os estilos e sonoridade 
distintas destas 5 orquestras com 
actividade regular, são um retrato 
abrangente do trabalho desenvolvido 
pelos nossos maestros e arranjadores. 
Tenham 5 bons concertos! 

Luís Hilário, Hot Clube de Portugal

16 Agosto, 19h
Orquestra de Jazz do  
Hot Clube de Portugal
Largo do Intendente

A Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, 
surgiu em 1991, reunindo alguns dos melhores 
músicos de jazz nacionais. Na sua já longa 
existência, para além de inúmeras actuações 
por todo o país, inaugurou a programação  
de Jazz da Culturgest, tendo como solista o 
trompetista Freddie Hubbard, apresentou-se 
com Maria João e Mário Laginha no “Jazz em 
Agosto” da Fundação Calouste Gulbenkian  
e integrou também na sua formação os 
“históricos” Benny Golson, Curtis Fuller e Eddie 
Henderson. Em 1999, no centenário de Duke 
Ellington, apresentou-se com os saxofonistas 
Mark Turner e John Ellis. Recriou as obras de 
Miles Davis/Gil Evans Porgy and Bess e Sketches 
of Spain, sob a direcção do maestro Bob Sadin, 
tendo como solistas Tim Hagans e Tom Harrel. 
Realizou uma digressão nacional produzida  
pela Culturgest e apresentou-se em Madrid no 
Círculo de Belas Artes. Para além dos inúmeros 
concertos e participações em festivais,  
em 2006 tocou na Assembleia da República. 
Dirigida actualmente por Luís Cunha, a 
Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, 
inicia um novo projecto de obras de 
compositores como Mário Laginha, Pedro 
Moreira, João Paulo Esteves da Silva, Bruno 
Santos, Luís Cunha, Oscar Graça, Lars Arens, 
Johannes Krieger, Claus Nymark, entre outros. 
No concerto que assinalou a inclusão da 
vertente Jazz no Prémio Jovens Músicos 2011, 
realizado na Fundação Calouste Gulbenkian,  
a Orquestra interpretou obras de jovens 
compositores nacionais. Na sequência desta 
iniciativa surgiram composições que passaram 
a fazer parte do seu repertório e que desta 
forma permitem trazer a público aquilo que  
é a excelente criação portuguesa na área  
da composição para orquestra de jazz.

Luís Cunha direcção; Johannes Krieger, Tomás 
Pimentel, Gonçalo Marques, Cláudio Silva trompetes; 
Claus Nymark, Lars Arens, Xavier Ribeiro, Diogo  
Costa trombones; João Capinha, Jorge Reis, Daniel 
Vieira, César Cardoso, Guto Lucena saxofones;  
Óscar Graça piano; André Santos guitarra; António 
Quintino contrabaixo; Pedro Felgar bateria;  
Mariana Norton voz

A Big Band (também denominada de 
Orquestra) é um “ensemble” associado  
à música jazz que normalmente reúne 
cerca de 18 músicos e que se tornou 
popular em todo o Mundo, durante a 
época “swing” (1930- 40). Em contraste 
com as pequenas formações nas quais  
a música pode ser criada de forma mais 
espontânea, a música tocada pelas  
Big Bands é sujeita a arranjos e a uma 
preparação antecipada muito mais 
cuidada. Das inúmeras Big Bands que 
marcaram o período “swing” nos EUA, 
podem-se destacar as de Fletcher 
Henderson, Count Basie, Benny 
Goodman e Duke Ellington... entre muitas 
outras de excelente qualidade. Tal como 
acontece com o jazz e outras formas de 
arte, também os diversos estilos de 
música para Big Band foram sofrendo 
transformações. O aparecimento nos 
anos 40 de uma nova linguagem (bebop) 
que privilegiava as pequenas formações, 
fez desaparecer muitas orquestras e 
nascer outras, como as de Billy Eckstine 
ou Dizzy Gillespie. Foi no entanto, entre 
1950 e 70 que provavelmente ocorreram 
as mais diversas mudanças de estética 
musical, período durante o qual maestros 
e arranjadores como Gil Evans, Sun Ra ou 
George Russell introduziram elementos 
“cool”, “free”, “clássico” e “rock”  
na sua música. 

AGENDA
16 Agosto, 19h
Orquestra de Jazz do  
Hot Clube de Portugal
Largo do Intendente

23 Agosto, 19h
Orquestra Jazz de Leiria
Parque das Conchas

30 Agosto, 19h
Tora Tora Big Band
Jardim de Campolide

6 Setembro, 19h
Big Band da Nazaré
Largo da Estação do Rossio

13 Setembro, 19h
L.U.M.E. 
Lisbon Underground Music Ensemble
Largo de São Carlos

 a arte da
big band

      5 ORQUESTRAS 

  DE JAZZ EM 

        PORTUGAL

     QUINTAS, 19H

   ENTRADA LIVRE

Programação: Hot Clube de Portugal



23 Agosto, 19h
Orquestra Jazz de Leiria
Parque das Conchas

A Orquestra Jazz de Leiria surgiu em Fevereiro 
de 2011 e apresentou-se pela primeira vez em 
concerto, no Castelo de Leiria em Abril desse 
mesmo ano. O seu objectivo principal foi, numa 
fase inicial, juntar a comunidade jazzística  
de Leiria com o intuito de trazer para a cidade 
um grupo de músicos com interesse em 
desenvolver um “som diferente”. A Orquestra 
reúne músicos do distrito de Leiria e é um 
projecto apoiado pela Câmara Municipal desta 
cidade. A Orquestra Jazz de Leiria toca temas 
clássicos normalmente associados a este  
tipo de formação; música de Count Basie,  
Duke Ellington, Thad Jones, e também música 
de compositores mais modernos do panorama 
jazzístico nacional e internacional, tais  
como Claus Nymark, Mário Laginha ou Perico 
Sambeat, para referenciar apenas alguns.  
A direcção artística da Orquestra está a cargo 
do seu mentor, o saxofonista César Cardoso. 
Neste concerto a Orquestra Jazz de Leiria 
relembra os grandes clássicos de Thad Jones 
(1923-1986), trompetista, arranjador e 
compositor, que nasceu em Michigan, EUA  
e partilhou palcos com Basie, Ellington e 
Mingus, entre outros. Décadas mais tarde  
o seu nome é uma referência na história  
do jazz e em particular no que respeita  
à música para Big Band.

César Cardoso direcção, sax tenor; Diogo Pedro, 
Cláudio Silva, André Rocha, Cláudio Pinheiro, João 
Ferreira trompetes; Mário Teixeira, Rui Correia, Jaime 
Pascoal trombones; Jorge Reis, Ivan Silvestre, André 
Murraças, João Cunha, Bruno Homem saxofones; 
Daniel Marques tuba; Paulo Santo vibrafone; António 
Silva guitarra; Pedro Nobre piano; Noé Gonçalves 
contrabaixo; João Maneta bateria

30 Agosto, 19h
Tora Tora Big Band
Jardim de Campolide

Lisboa é a cidade que inspira a formar, em 2001, 
uma orquestra de jazz que proporcione uma 
vibração efusiva de energia e calor sonoro. São 
a Tora Tora Big Band, um cocktail universal que 
reúne músicos de múltiplas nacionalidades, 
num poderoso naipe de metais e uma secção 
rítmica estrondosa. Através de um repertório 
que cruza o jazz e world music, a sua aposta é 
renovar o velho conceito das antigas big bands 
que tocavam música para dançar, integrando 
nas suas composições elementos e tendências 
sonoras bem recentes como o afro, latin, funk, 
arabic, trance, reggae e drum’n bass. Em Março 
de 2007, Tora Tora Cult, o segundo registo de 
originais da banda, foi nomeado pelo Expresso 
como um dos melhores álbuns nacionais.  
Tora Tora, o disco de estreia, editado em Abril 
de 2006, tinha sido também nomeado pelo 
Expresso como um dos melhores álbuns 
nacionais desse ano.  Após o regresso da banda 
aos palcos em 2011, com uma nova formação,  
o terceiro álbum de originais, “Salteado”,  
está já disponível desde Junho de 2012.

Cláudio Silva, Johannes Krieger trompete, fliscorne; 
Desidério Lázaro, João Capinha saxofones; Lars Arens, 
Luís Cunha trombone, eufónio; Dan Hewson teclados; 
Francesco Valente baixo eléctrico; João Rijo bateria; 
Sebastien Scheriff percussões; Mariana Norton voz 
(convidada)

6 Setembro, 19h
Big Band da Nazaré
Largo da Estação do Rossio

A Big Band do Município da Nazaré formou-se 
em 1999 por proposta do seu director à Câmara 
Municipal e teve como objectivo principal dar 
oportunidade aos jovens talentos da região,  
de continuarem com a sua formação musical  
na área da música jazz. Na sua já duradoira 
existência a Big Band apresentou-se em 
diversos festivais nacionais e estrangeiros, 
assim como nos mais importantes Clubes de 
Jazz do nosso país. O lançamento do primeiro 
CD decorreu no 2º Festival Internacional de  
Big Band’s, em 2003, na Nazaré. O segundo CD, 
“Filme”, (2006), o terceiro, “10 Anos”, em 2009. 
Neste concerto, para além de alguns dos mais 
conhecidos “standards de Jazz” cantados, 
apresenta ainda arranjos modernos baseados 
em “latin e funky” de temas de jazz e alguns do 
mundo da pop. Este repertório fará parte do 
quarto CD “The Best Friends”, com gravação 
agendada para este ano.

Adelino Mota direcção; Joaquim Pequicho,  
João Capinha, Nuno Mendes, Wilson Ferreira,  
Pedro Morais saxofones; Vítor Guerreiro, Margarida 
Louro, Luís Guerreiro, André Venâncio trompetes;  
Rui Correia, Élio Fróis, Vasco Silva, Fábio Matias 
trombones; Gonçalo Justino guitarra; Ricardo 
Caldeira piano; Tiago Lopes baixo; Bruno Monteiro 
bateria; Júlia Valentim voz

13 Setembro, 19h  
L.U.M.E. — Lisbon 
Underground Music Ensemble
Largo de São Carlos

O Lisbon Underground Music Ensemble 
(L.U.M.E.) é um projecto do compositor Marco 
Barroso, com o objectivo de criar um espaço  
de expressão para a sua música e ideias num 
contexto orquestral particular sem no entanto 
perder afinidades com o modelo clássico da Big 
Band. Composto por músicos com experiências 
diversas nos campos do jazz, rock, música 
clássica, contemporânea e experimental,  
o grupo procura aliar a composição escrita  
com elementos de improvisação, num contexto 
eclético e autoral. Surgido em 2006, o L.U.M.E. 
lançou em 2010 o seu primeiro disco com 
repertório que o seu líder tem vindo a compor 
para esta formação em particular e onde se 
articulam o talento e a cumplicidade de um 
conjunto muito diversificado de intérpretes  
e improvisadores. Seja por uma dramatização 
(muitas vezes irónica) das práticas 
e vocabulários que passam pelo jazz, rock  
ou música erudita, seja pela incursão no 
experimentalismo que assalta as franjas destas 
linguagens, a música que Marco Barroso e o 
L.U.M.E. preconizam, reconstrói, de forma 
original, a carga patrimonial do “Big bandismo”, 
fugindo aos padrões mais convencionais  
e abrindo novas perspectivas estéticas.  

Marco Barroso composição, direcção, piano;  
Luís Cunha, Eduardo Lála, Pedro Canhoto trombones; 
Jorge Almeida, João Moreira, Pedro Monteiro 
trompetes; Manuel Luís Cochofel flauta; Paulo Gaspar 
clarinete; Jorge Reis sax soprano; João Pedro Silva sax 
alto; José Menezes sax tenor; Elmano Coelho sax 
barítono; Miguel Amado contrabaixo, baixo eléctrico; 
Vicky bateria



Quinteto de Sopros 
da Metropolitana
flauta, oboé, clarinete,  
fagote, trompa

Irina Camões flauta; Catarina Castro oboé;  
Hugo Azenha clarinete; Tatiana Martins fagote;  
João Gaspar trompa

Ao longo da história da música, a formação 
tradicional de um quinteto de sopros foi quase 
sempre composta por flauta, oboé, clarinete, 
fagote e trompa. O interesse sobre este tipo  
de agrupamento despertou novamente no 
século XX, com compositores como Luciano 
Berio, Gvorgy Ligeti, entre muitos outros.  
Os instrumentos de sopro são aliás cada vez 
mais explorados para diferentes tipos de 
repertórios, dos mais eruditos ao jazz e à pop. 
Desta diversidade dá conta o Quinteto de 
Sopros da Metropolitana, uma das formações 
saídas das escolas da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, que faz uma ponte única entre  
a prática e o ensino da música. 

Programa:
Gabriel Pierné (1863-1937), Pastoral
Eurico Carrapatoso (n. 1962), Cinco elegias
Astor Piazzolla (1921-1992), Libertango
György Ligeti (1923-2006), Seis bagatelas
Gunther Schuller (n. 1925), Suite
Didier Favre (n. 1961), Vent de Folie

É um mapa em que os sons do mundo  
têm lugar, como se cada palco destes 
Clássicos na Rua fosse uma janela  
aberta de Lisboa para o exterior, dando  
a conhecer de outra forma a cidade.  
De Piazzola a Ligeti, passando por 
Carrapatoso, as obras escolhidas para 
apresentar a Lisboa, nesta edição dos 
Clássicos na Rua, trazem influências e 
histórias muito variadas, percorrendo 
não só distâncias geográficas como 
temporais, das Américas à Hungria.  
As formas mais clássicas coexistem  
com a intensidade da dança, o lirismo  
da paixão com a serenidade de uma 
paisagem. Os próprios compositores 
escolhidos para este programa são  
a prova de como a música se deixa 
contagiar, contendo em si tantas  
viagens e mesclas. Programa que vai 
decorrer em Agosto e Setembro, com  
o Quinteto de Sopros da Metropolitana  
a apresentar-se sempre ao fim da tarde, 
traçando na cidade um roteiro  
de descobertas musicais.

AGENDA
Quinteto de Sopros 
da Metropolitana

19 Agosto, 19h
Reservatório da Mãe d’Água
(Jardim das Amoreiras, nº10; entrada sujeita  
à lotação do espaço, cerca de 200 pessoas)

26 Agosto, 19h
Alameda Dom Afonso Henriques
(Terraço da Fonte Luminosa)

2 Setembro, 19h
Jardim do Arco do Cego

9 Setembro, 19h
Jardim Fernando Pessa
(ao lado do Fórum Lisboa)

16 Setembro, 19h
Praça Luís de Camões 

clássicos
na rua

   QUINTETO 

        DE SOPROS 

  DA METROPOLITANA

     DOMINGOS, 19H

   ENTRADA LIVRE

Parceria: Metropolitana

Programador: Maestro Cesário Costa



18 Agosto, 22h
Jardim do Príncipe Real
acompanhado de Dj set + Dj set no jardim  
até às 2h sessão em parceria com OutJazz.

Lisboa, Crónica Anedótica 
de Leitão de Barros 
1930, 120’, mudo com Dj set, documentário,  
legendas em inglês
Uma série de curtos episódios que revelam 
múltiplos aspectos da vida citadina de Lisboa, 
em 1930. “Como se nasce, como se vive, como 
se morre em Lisboa”. Uma mistura de registos 
poéticos, humorísticos e dramáticos. Um 
testemunho histórico animado por artistas  
de teatro da época.

19 Agosto, 22h
Jardim Fernando Pessa 
(ao lado do Fórum Lisboa)

Salitre 
de Leonor Noivo 
2005, 12’, ficção, legendas em inglês 
Passou pouco tempo. Os dois chegaram a um 
ponto irreversível, a ruptura é a única saída.
Um deles vai ter que dar o 1º passo. Nesta 
manhã cada um toma a decisão de partir, 
definitivamente, e sem que o outro se 
aperceba. A casa fica vazia.

Verdes Anos 
de Paulo Rocha 
1963, 91’, ficção, legendas em inglês
No cenário das Avenidas Novas de Lisboa,  
o filme retrata a reacção provocada por um 
grande centro urbano num provinciano sem 
qualquer espécie de preparação para suportar 
uma mudança de vida. As suas peripécias num 
novo mundo com os amores e as dificuldades 
económicas. 

A festa do cinema 
português. 
 
Na 4ª edição do Fitas na Rua prestamos 
homenagem a uma das mais antigas 
cinematografias do mundo, a portuguesa. 
Dos primeiros a entrar na grande 
aventura das imagens em movimento, 
Portugal faz filmes há mais de 100 anos. 
Neste verão, o Fitas na Rua percorrerá  
a história do cinema português, que  
é também a nossa história. Daqui 
partimos para o mundo e daqui falámos 
de saudades. Terra de descobridores  
e grandes criadores e Lisboa uma 
inspiração. O convite é para vir a “salas 
de cinema” inesperadas, porque estes 
filmes são livres. Ao redor destas sessões, 
pode ainda visitar museus e espaços 
mágicos da cidade, participar em  
festas de Verão e dançar nos jardins ao 
som de Djs. É que o cinema português  
é grande e, em Lisboa, é uma festa!

Coordenação: Sérgio Marques; Equipa técnica: 
cinemaaolivre.pt; Técnicos: João Paulo Lopes, Jorge 
Lopes, Sérgio Gomes; Acolhimento: André Nunes, 
Diana Antunes, Madalena Martins e Nuno Labau
Ambientes sonoros: José Reis; Legendagem: Olho  
de Boi; Agradecimentos: Alípio Padilha, Ana Batel, 
 Ana Isabel Strindberg, Eduardo Duarte, Isabel Alves, 
João Aranha, José Filipe Rebelo Pinto, Laura 
Malaquias, Liz Vahia, Maria José Machado Santos, 
Pedro Gomes, Regina Guimarães, Saguenail, Salette 
Ramalho, Sara Moreira

AGENDA

18 Agosto, 22h
Lisboa, Crónica 
Anedótica Leitão de Barros

Jardim do 
Príncipe Real 

19 Agosto, 22h
Salitre Leonor Noivo

Verdes Anos Paulo Rocha

Jardim Fernando Pessa 
(ao lado do Fórum Lisboa)

25 Agosto, 22h
Julian António Silva

Xavier Manuel Mozos

Jardim do Aqueduto 
das Águas Livres 
(Calçada da Quintinha, nº6)

26 Agosto, 22h
Jaime António Reis

Recordações 
da Casa Amarela 
João César Monteiro

Hospital Miguel 
Bombarda
(Pavilhão de Segurança)

1 Setembro, 22h
Aquele Querido Mês 
de Agosto Miguel Gomes

Bairro do Armador 
(Belavista)

2 Setembro, 22h
Barba Paulo Abreu

A Caixa Manoel de Oliveira

Escadinhas 
de São Cristovão 

8 Setembro, 22h
A Suspeita José Miguel Ribeiro

Dom Roberto Ernesto de Sousa

Museu da Marioneta
(Claustros)

9 Setembro, 22h
La illusión te queda
Francisco Lezama e Márcio Laranjeira

Punk is not daddy 
Edgar Pêra

Rua Nova do Carvalho 

15 Setembro, 22h
Kali, O Pequeno 
Vampiro Regina Pessoa

Belarmino Fernando Lopes

Praça do Martim Moniz 

  FITAS
NA RUA

      CINEMA 

  AO AR LIVRE

     SÁBADOS E DOMINGOS, 22H

   ENTRADA LIVRE

Programação: Sérgio Marques

25 Agosto, 22h
Jardim do Aqueduto das Águas Livres
(Calçada da Quintinha, nº6)
Entre as 21h e as 22h o público pode visitar  
o aqueduto, em grupos e mediante lotação  
do espaço.

Julian 
de António Silva
2012, 10’, documentário experimental, versão original 
em inglês 
Cruzamento entre uma road-trip em Portugal  
e uma história de amor de Verão. É a junção  
de uma linha narrativa poética com elementos 
factuais e pessoais. Julian é aqui representado 
como o “bom selvagem” de Rousseau em que  
a natureza é o seu ambiente natural. Julian é 
como Adão, a personificação de vários mitos 
criados pela espécie humana. 

Xavier 
de Manuel Mozos
1991, 91’, ficção, legendas em inglês
Um filme sobre a entrada de Xavier na idade 
adulta. Xavier cresceu num orfanato e na 
adolescência foi adoptado por um casal 
burguês. Até que a rebeldia própria da idade  
e um percalço fizeram com que Xavier se 
afastasse, indo cumprir o serviço militar num 
local distante de Lisboa. Agora a tropa terminou 
e regressa à capital.  O filme acompanha os 
seus passos e daqueles com que a sua vida  
se cruza.

Lisboa, Crónica Anedótica

Xavier



26 Agosto, 22h
Hospital Miguel Bombarda
(Pavilhão de Segurança)
Entre as 21h e as 22h o público pode visitar 
o espaço de enfermaria-museu e o acervo  
de Arte Bruta do Hospital.

Jaime
de António Reis 
1974, 35’, documentário, legendas em inglês 
O mundo, a vida e o trabalho de Jaime 
Fernandes, camponês nascido em Barco  
(Beira Baixa), atingido por doença mental 
(esquizofrenia paranóica), aos 38 anos de 
idade. Internado no Hospital Miguel Bombarda 
(Lisboa), ali morreu em 1967, com 69 anos.  
Aos 65 anos, começara a pintar e, durante  
esse curto período de tempo, realizou uma 
obra pictórica genial. Influência do meio social 
e hospitalar.

Recordações da Casa Amarela 
de João César Monteiro 
1989, 119’, ficção, legendas em inglês
Lisboa, 1989: Um pobre-diabo de meia idade 
vive no quarto de uma pensão barata e familiar, 
na zona velha e ribeirinha da cidade. 
Atormentado pela doença, e por vicissitudes  
de ordem vária, é posto no olho da rua, após 
tentativa fruste contra o pudor da filha da dona 
da pensão. Sozinho, e privado de quaisquer 
recursos, vê-se confrontado com a dureza do 
espaço urbano, e é internado num hospício,  
de onde sairá por ponderada decisão de 
homem livre, para cumprir uma missão.

8 Setembro, 22h
Museu da Marioneta 
(Claustros)
Entre as 21h e as 22h o público poderá visitar o Museu.

A Suspeita 
de José Miguel Ribeiro 
1999, 25’, animação, legendas em inglês
Um compartimento de comboio, quatro 
pessoas, um revisor, um canivete de Barcelos  
e um potencial assassino. Chegarão todos  
ao fim da viagem?

Dom Roberto 
de Ernesto de Sousa 
1962, 82’, ficção, legendas em francês 
A vida miserável de João Barbelas (Raul 
Solnado), um vagabundo sonhador, a quem  
os miúdos alcunham “Dom Roberto”, por exibir 
fantoches. Conhece Maria (Glicinia Quartin), 
rapariga com passado triste, julgando 
inocentemente ter arranjado habitação para 
ambos. O amor, a alegria de viver... Porém, a 
felicidade é traiçoeira: João e Maria perdem  
a casa que nunca fora deles, mas conservam  
a esperança e a ternura, embora a fome 
continue a persegui-los.

9 Setembro, 22h
Rua Nova do Carvalho

La Ilusión Te Queda 
de Francisco Lezama  
e Márcio Laranjeira
2011, 33´, documentário, VO espanhol, legendas  
em português
Um filme sobre pequenas e grandes emoções. 
As conversas fúteis do dia-a-dia dão lugar  
a recordações emotivas. A pergunta que fica  
no ar tem a ver com o amor, como se inventa, 
como se distribui ou como se sente. 

Punk Is Not Daddy 
de Edgar Pêra (versão inédita)
2010, 70’, documentário, legendas em inglês
Uma viagem pelos anos oitenta, testemunhada 
por um cineasta neófito. Cine-diários das 
Ruínas do Chiado, Estados Gerais do Cinema 
Português, depoimentos de rastas e 
realizadores neuro-punks, concertos dos GNR, 
Xutos e Pontapés, Sétima Legião, Delfins, 
Censurados, Rádio Macau, Rodas Aéreas, 
Clandestinos, Capitão Fantasma, Farinha 
Master, o último ensaio dos Heróis do Mar,  
o anti-concerto de encerramento do Rock 
Rendez Vous. Finalmente, arte em liberdade.

1 Setembro, 22h
Bairro do Armador 
(Belavista)
A partir das 20h e até ao inicio do filme o Grupo 
Comunitário do Bairro do Armador organiza 
uma Festa de Verão com música e surpresas. 

Aquele Querido Mês de Agosto 
de Miguel Gomes 
2008, 150’, ficção, legendas em inglês
No coração de Portugal, serrano, o mês de 
Agosto multiplica os populares e as actividades. 
Regressam à terra, lançam foguetes, controlam 
fogos, cantam karaoke, atiram-se da ponte, 
caçam javalis, bebem cerveja, fazem filhos.  
Se o realizador e a equipa do filme tivessem  
ido directamente ao assunto, resistindo aos 
bailaricos, reduzir-se-ia a sinopse: «Aquele 
Querido Mês de Agosto acompanha as relações 
sentimentais entre pai, filha e o primo desta, 
músicos numa banda de baile». Amor e música, 
portanto.

2 Setembro, 22h
Escadinhas de São Cristovão

Barba 
de Paulo Abreu 
2011, 22’, ficção, legendas em inglês
Alegoria em Super 8, sobre Portugal e o 
comportamento colectivo do seu povo

A Caixa 
de Manoel de Oliveira 
1994, 93’, ficção, legendas em inglês
O filme é uma adaptação à maneira de uma 
parábola, tirada da peça homónima de Prista 
Monteiro. A acção concentra-se nas escadinhas 
de São Cristovão e conta a derradeira 
desventura dum velho cego a quem já por uma 
vez lhe roubaram a caixa de esmolas - seu 
ganha-pão oficializado. A filha, para além dos 
trabalhos de casa, afadiga-se com roupas que 
passa a ferro para fora. O homem, dela, um 
marginal desempregado como outros tantos 
dos seus amigos, vive às custas da caixa do 
cego, que agora é roubada pela segunda vez.

A Suspeita

Aquele Querido Mês de Agosto

Recordações da Casa Amarela 

15 Setembro, 22h
Praça do Martim Moniz
Dj set no Largo do Intendente até às 2h
sessão em parceria com OutJazz.

Kali, O Pequeno Vampiro 
de Regina Pessoa
2012, 9’, animação, legendas em inglês 
Esta é a história de um rapaz diferente dos 
outros, que sonha em encontrar o seu lugar  
ao sol. Tal como a lua passa por diferentes 
fases, também o Kali tem de enfrentar os seus 
medos e demónios interiores para, no final, 
encontrar a passagem para a luz. Um dia ele vai 
desaparecer… ou talvez seja apenas mais uma 
fase de mudança.

Belarmino 
de Fernando Lopes 
1964, 72’, documentário, legendas em francês 
Belarmino é o retrato de um lutador de boxe, 
antigo campeão que ganha a vida a engraxar 
sapatos. É um filme sobre a solidão, o medo  
e a derrota. Mostra ainda o lado social de uma 
cidade: Lisboa. Uma cidade muito diferente  
da Lisboa das “comédias portuguesas”. 
Fernando Lopes filmou, com enormes 
restrições orçamentais que, segundo o próprio, 
permitiram «uma enorme disciplina do olhar», 
a vida de um pugilista que conheceu algum 
sucesso nos anos 60, tendo mesmo combatido 
no estrangeiro, mas logo regressou à miséria  
do “bas-fond” lisboeta.



Bailarinos profissionais ensinam 
coreografias de 3 ou 4 minutos 
concebidas especificamente para 
pessoas sem experiência em dança, 
criando em conjunto um grande baile, 
que decorre aos finais de tarde. 
 
A atmosfera é descontraída e divertida, 
totalmente diferente de uma aula de 
dança convencional. Pessoas de todas  
as idades e estilos de vida encontram-se, 
e dançam juntas, desfrutando de um 
singular sentimento de solidariedade e 
pertença, unidas única e simplesmente 
pelo prazer da dança. Este projecto  
tem ajudado a romper as tradicionais 
barreiras entre público e artistas /
criadores, entre alta cultura e livre 
acesso, entre esforço e diversão, mas 
sobretudo quebra as barreiras entre  
os participantes, através do exercício  
de aprendizagem das coreografias 
propostas. 

O Bal Moderne visita a cidade de  
Lisboa desde 1998. No ano de 2012  
o projecto ajustou-se não só à cidade 
como ao trabalho de Anne Teresa De 
Keersmaeker e à Companhia Rosas.  

O amor pela dança nasce com mais 
frequência através da experiência do que 
pela simples observação. O Bal Moderne 
fomenta, desde 1993, num público 
diverso e internacional, o entusiasmo 
crescente por esta expressão artística. 

  bal

  anne teresaMODERNE

de keersmaeker

      ARTISTA 

  NA CIDADE
     8 E 9 SETEMBRO, 18H

   ENTRADA LIVRE

      Performance às 18h

   DJs a partir das 21h

      Praça do Martim Moniz

Parceria: Bal Moderne / Companhia Rosas



16
qUiNtA
A Arte da 
Big Band

Orquestra de Jazz 
do Hot Clube  
de Portugal

Largo do 
Intendente, 19h

17
sExtA

Meo Out Jazz
Mão na Massa

Largo do 
Carmo, 18h

18
sábADo
IKEA Hottël

Jardim da Estrela
(tarde)

Fitas na Rua
Lisboa, Crónica 

Anedótica
Jardim do Príncipe 

Real, 22h

19
DomiNGo

IKEA Hottël
Jardim da Estrela

(manhã)

Meo Out Jazz
Banda Ébano 

e DJ Manu
Jardim da Torre 
de Belém, 17h

Clássicos na Rua
Quinteto de Sopros 

da Metropolitana
Reservatório da Mãe 
d’Água (Jardim das 

Amoreiras, nº 10), 19h

Fitas na Rua
Salitre +

Verdes Anos
Jardim Fernando 
Pessa (ao lado do 

Fórum Lisboa), 22h

21
tErçA

Festival Fuso
Inanguração da

Exposição parede, 
chão e tecto
BES – Arte & 
Finança, 19h 

22
qUArtA

Festival Fuso
Open Call: 

Secção Competitiva 
Portugal

Jardim do Museu  
da Electricidade,  

22h e 23h30

23
qUiNtA

A Arte da 
Big Band

Orquestra 
Jazz de Leiria

Parque das 
Conchas, 19h

Festival Fuso
Programa 

Françoise Parfait 22h
Programa José 

Drummond 23h30
Jardim do MNAC – 
Museu do Chiado

24
sExtA

Meo Out Jazz
TDE3

Jardim Bensaúde, 18h

Festival Fuso
Programa 

Jean-François 
Chougnet 22h

Programa 
Dalia Levin 23h30
Jardim do Museu 
Nacional de Arte 

Antiga

25
sábADo
Fitas na Rua

Julian + Xavier
Jardim do Aqueduto 

das Águas Livres 
(Calçada da 

Quintinha, nº6), 22h

Festival Fuso
Programa 

Solange Farkas 22h
Programa 

João Laia 23h30
Claustro do  

Museu Nacional de 
História Natural

26
DomiNGo
Meo Out Jazz

Banda de Filipe Melo  
Trio e DJ Camboja

Jardim da Torre 
de Belém, 17h

Clássicos na Rua
Quinteto de Sopros 

da Metropolitana
Alameda Dom Afonso 
Henriques (Terraço da 
Fonte Luminosa) 19h

Festival Fuso
Programa 

Isabel Nogueira
Prémios e Festa 

de Encerramento
Clube Ferroviário, 19h

Fitas na Rua
Jaime +

Recordações da 
Casa Amarela

Hospital Miguel 
Bombarda (Pavilhão 
de Segurança), 22h

30
qUiNtA
A Arte da 
Big Band
Tora Tora 
Big Band
Jardim de 

Campolide, 19h

31
sExtA

Meo Out Jazz
Vermelho

Hotel Mundial, 18h

1
sábADo
Fitas na Rua

Aquele Querido 
Mês de Agosto

Bairro do Armador
(Belavista), 22h 

2
DomiNGo
Meo Out Jazz

Banda Elisa 
Rodrigues e 

DJ ZEF & Gipsy
Tapada das 

Necessidades, 17h

Clássicos na Rua
Quinteto de Sopros 

da Metropolitana
Jardim do Arco 

do Cego, 19h

Fitas na Rua
Barba + A Caixa

Escadinhas de São 
Cristovão, 22h

6
qUiNtA
A Arte da 
Big Band

Big Band da Nazaré
Largo da Estação 

do Rossio, 19h

7
sExtA

Meo Out Jazz
Lama Trio
Escadarias 

da Bica, 18h

8
sábADo

Projecto Vicente
Concerto 

José Eduardo Rocha 
& Ensemble JER — Os 

plásticos de Lisboa
Inauguração 
da Exposição 

Moov + Miguel Faro, 
André Graça Gomes e 
Alexandra Corte-Real 

Lançamento  
de Fólios 

Rever para crer...  
o mito nunca é a 
preto e branco
Ermida N.ª Sr.ª 

da Conceição, 18h

Bal Moderne
Anne Teresa de 
Keersmaeker

Praça do Martim 
Moniz, 18h

Fitas na Rua
A Suspeita +

Dom Roberto
Museu da 
Marioneta 

(Claustros), 22h

9
DomiNGo
Meo Out Jazz
Banda Combo 

Nuevo 
Los Malditos 
e DJ Rykardo

Tapada das 
Necessidades, 17h

Bal Moderne
Anne Teresa de 
Keersmaeker

Praça do Martim 
Moniz, 18h

Clássicos na Rua
Quinteto de Sopros 

da Metropolitana
Jardim Fernando 
Pessa (ao lado do 

Fórum Lisboa), 19h

Fitas na Rua
La illusión te queda
+ Punk is not daddy 

Rua Nova do 
Carvalho, 22h

13
qUiNtA
A Arte da 
Big Band
L.U.M.E. 
Lisbon 

Underground 
Music Ensemble

Largo de São 
Carlos, 19h

14
sExtA

Meo Out Jazz
Mark Cain-
Saxophone

Largo da Estação 
do Rossio, 18h

Concerto de 
Marcelo Caldi
Homenagem a 
Luiz Gonzaga

Coreto do Jardim 
Henrique Lopes 

de Mendonça (em 
frente ao Liceu 
Camões), 19h

15
sábADo

Projecto Vicente
Passeios 

Românticos
Ermida N.ª Sr.ª 

da Conceição, 16h

Fitas na Rua
Kali, O Pequeno 

Vampiro +
Belarmino 

Praça do Martim 
Moniz, 22h

16
DomiNGo
Meo Out Jazz
Marta Hugon 
e DJ Lucky 
Tapada das 

Necessidades, 17h

Clássicos na Rua
Quinteto de Sopros 

da Metropolitana
Praça Luís de 
Camões, 19h

lisboa 
na RUa
16 AGO
  16 SET

com’out lisbon

ENTRADA LIVRE

www.lisboanarua

             
     .com

programação em

21 Agosto 
a 7 Setembro
Festival Fuso 

Exposição 
parede, chão e tecto
BES – Arte & Finança 

a partir de  
8 Setembro 

Projecto Vicente
Exposição Moov 
+ Miguel Faro, 

André Graça Gomes 
e Alexandra 
Corte-Real

Ermida N.ª Sr.ª  
da Conceição

AiNDA



O festival deste ano apresentará,  
através dos seus programadores,  
artistas oriundos de diversas culturas  
e diferentes práticas. Um dos objectivos  
do FUSO é descobrir não só novas obras 
mas também debater as problemáticas 
que os artistas convidados apresentam 
em suas obras. Este ano um ponto  
em comum é o social ou a vida em 
sociedade, o que implica questões  
de comunicação, de reconhecimento,  
de visão, de gestos e palavras, a vida  
na cidade, o urbanismo, tudo o que  
nos faz interagir e reagir. 
Jacinto Lageira, 2012

21 Agosto a 7 Setembro
Exposição
parede, chão e tecto
curadoria Nuno Crespo

Gordon Matta-Clark
Fotografias 
Col. Fundação de Serralves -  
Museu de Arte Contemporânea, Porto

Pedro Costa  
Minino macho, Minino fémea, 2005
dupla projecção, DVCam, cor, 4:3, 4’36’’
Col. Fundação de Serralves -  
Museu de Arte Contemporânea, Porto

Vasco Araújo
About Being Different,
Vídeo. Duração: 18’24’’
cortesia: galeria Filomena Soares e do artista

A Lisboa dos jardins, terraços e 
esplanadas, por vezes distante do público 
em geral, abraça as noites de Verão  
com uma plateia de espreguiçadeiras 
preparada especialmente para a 
apresentação de experiências artísticas 
marcantes da vídeo arte. Cinco dias  
de viagem pela vídeo arte sugerindo  
um percurso temático abrangente,  
fora do contexto habitual de galerias  
e museus apresentado ao ar livre,  
com entrada gratuita.

Co-Produção: BES Arte & Finança, Fundação EDP
Parceiros: MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga, 
MNAC - Museu do Chiado, Museu Nacional de História 
Natural, Clube Ferroviário
Apoio à Programação: Fundação Serralves, Marseille 
2013, Herzliya Museum of Contemporary Art, Taipei 
Fine Arts Museum, VAFA, Vídeo Brasil
Apoio: Embaixada de Israel
Agradecimento: Museu Colecção Berardo

www.fusovideoarte.com

AGENDA
21 Agosto, 19h
Exposição
parede, chão e tecto
curadoria Nuno Crespo
Obras de Gordon Matta-Clark,
Pedro Costa, Vasco Araújo
BES – Arte & Finança 
até 7 Setembro

22 Agosto, 22h e 23h30
Open Call: Secção 
Competitiva Portugal
Jardim do Museu 
da Electricidade

23 Agosto
Programa Françoise Parfait 22h
Programa José Drummond 23h30
Jardim do MNAC – 
Museu do Chiado

24 Agosto
Programa Jean-François Chougnet 22h
Programa Dalia Levin 23h30
Jardim do Museu Nacional 
de Arte Antiga

25 Agosto 
Programa Solange Farkas 22h
Programa João Laia 23h30
Claustro do Museu Nacional  
de História Natural

26 Agosto, 19h
Programa Isabel Nogueira
Prémios e Festa de Encerramento
Clube Ferroviário

festival
fuso

vÍDEO ARTE
21 AGOSTO

  A 7 SETEMBRO

   ENTRADA LIVRE

Produção: DuplaCena

Direcção Geral: António Câmara Manuel

Programadores: Dalia Levin, Françoise Parfait, 

Isabel Nogueira, Jean-François Chougnet, João Laia,  

José Drummond, Nuno Crespo, Solange Farkas

Open Call: Jacinto Lageira

22 Agosto, 22h e 23h30
Open Call: Secção 
Competitiva Portugal 2012
Jacinto Lageira

Júri secção competitiva: Ana Rito, Helena Barranha, 
Jean-François Chougnet, Joachim Bernauer,  
José Carlos Teixeira, Susana de Sousa Dias

Pintura de história e arte de história:  
novas figuras. Conflitos, guerras, atentados, 
revoluções, torturas, catástrofes, todas  
estas violências extremas recentes, legítimas  
ou não, tornaram-se temas artísticos fictícios, 
semi-fictícios ou semi-documentários que 
redefiniram a antiga figura do «pintor de 
história». Pensando, por exemplo, em artistas 
como Jeff Wall, Harun Farocki ou Eric Fischl 
(Tumbling Woman, que causou grande 
escândalo e censura), ou repórteres de guerra 
que se proclamam artistas, como Luc Delahaye, 
temos que repensar o que é ser hoje artista de 
história. Uma programação de vídeos e de 
curtas (ou longas) metragens, e até pequenos 
filmes realizados com telemóveis, poderiam  
ser apresentados e contribuir assim para uma 
reflexão sobre as noções de representação,  
de ficção, de documento ou de documentário 
que está no centro da criação contemporânea. 



Programas
 
23 Agosto, 22h
Françoise Parfait 

Durante a noite e a escuridão, um programa entre 
o sonho e o imaginário, onde os pássaros tocam 
guitarra, os animais espreitam as actividades 
urbanas, os homens dançam e as crianças 
brincam e cantam. Enquanto isso, escuta-se 
uma Marcha Turca executada sem som.

Ariane Michel (França)
Les yeux ronds, 2006, som, 6’
The Screening, (performance de uma projecção 
numa floresta à noite), 2007, som – 24’
Les oiseaux de Céleste, 7’45, som, 2008 

Jan Kopp (Alemanha/França)
Quelques mouvements cycliques,  
Für Yvane, 2004, som, 4’ 
Im Treibhaus, 2006, som,  1’
Les balançoires, 2011, som, 4’07”

Ziad Antar (Líbano)
Tamburro 2004, som, 3’06”
La Marche Turque, 2006, 2’16”
Wa, 2004, som, 2’

23 Agosto, 23h30
José Drummond

Utopia. O que significa utopia? Como é 
explorada, promulgada e contestada através  
do vídeo? A utopia que une estes trabalhos não 
é imediatamente detectável mas um impulso 
audaz de percepção permite encontrar um 
campo onde se reavalia a concepção linear  
de tempo e a identidade do ser num mundo 
constantemente interrompido. Desenhados 
para serem mostrados em espaço de galeria  
a sua articulação para sessão exige o 
estabelecimento da diversidade numa 
subversão da própria noção de identidade do 
media. Cada contribuição quebra o passar do 
tempo e os trabalhos resultam em observações 
sobre a natureza do tempo e sobre a evocação 
de uma identidade imprecisa. São vídeos que 
recorrem a histórias, documentos, sons e 
lugares para apontar que a noção de tempo  
é em si uma utopia e que os caminhos da 
memória e da imaginação são escorregadios.
A pluralidade de narrativas de cada trabalho 
permite encontrar relações e leituras 
intrigantes entre si descontinuando a mecânica 
de processos de identidade baseados  
em noções de tempo.

Stefan Riebel (Alemanha) 
60, 2008, 1’13”
25, 2008, 1’00”

Rui Calçada Bastos (Portugal/Alemanha)
All That Glitters, 2010, 2’12”

Tomoyuki Yago (Japão/Suécia) 
One Two Three – Five, 2009, 7’50”

Alessandro Rolandi  (Itália/China) 
One Harmonious Afternoon, 2010, 11’50”

Ane Lan  (Noruega) 
Woman Of The World, 2008, 7’57”

Liao Chi Hu  (Taiwan) 
Lydia, Elena, Hina, 2011, 8’18”

Peng Yun  (China/Macau) 
Texture 1/ Texture 2, 2010, 3’47’’ / 3’09”
 

24 Agosto, 22h
Jean-François Chougnet

Um filme em estreia mundial no Fuso, realizado 
pela artista franco-argelina Katia Kameli no 
âmbito do programa de residências « Ateliers 
de l’Euroméditerranée » de Marseille Provence 
2013, Capital Europeia da Cultura. Katia Kameli 
vive em Paris. O seu trabalho é inseparável  
da sua própria experiência, da sua identidade 
plural. De documentários a instalações de 
vídeo, fotografia e som, ela tenta transpor  
as fronteiras entre cinema e artes visuais.  
A sua pesquisa explora um “entre-deux”, 
através do qual a pertença é rejeitada em favor 
da multiplicidade. O trabalho de Katia Kameli  
é reconhecido internacionalmente como,  
entre outros, na Manifesta 8 (Múrcia), no Centro 
Georges Pompidou, na Cinemateca Francesa  
e no Location One (Nova Iorque).

24 Agosto, 23h30
Dalia Lavin

Fronteiras em Movimento: Um diálogo 
intercultural. A programação apresentada  
pela curadora Dalia Levin para o FUSO é um 
extrato da exposição patente no Museu de  
Arte Contemporânea de Herzliya, Israel, onde 
obras de artistas de Taiwan e Israel, em diálogo, 
analisam as fronteiras “em movimento” na vida 
quotidiana, evocando questões sociais, 
políticas e económicas que seus países e todo 
o Médio Oriente enfrentam actualmente; 
discutindo temas complexos como identidade 
individual, fronteiras territoriais,  sociedade, 
economia e a imigração nesta era de avanços 
tecnológico e globalização.

Tsui Kuang-Yu 
Invisible City: Taipari York, 2008, 5’03” (Tour Eiffel) 

Tu Pei-Shih 
The Adventures in Mount Yu V (From Michel  
Foucault to Our Glorious Future), 2011, 6’30”                     

Su Yu-Hsien
Sounds of Nothing – Plastic Man, 2011, 06’45”

Yao Jui-Chung 
The Phantom of History, 2007, 02’28” 

Wu Chi-Tsung 
Landscape in the Mist, 001, 2012, 9’15”

25 Agosto, 22h
Solange Farkas

Trânsitos Improváveis. Ao partilhar uma 
situação geopolítica comum, os artistas 
seleccionados para a mostra Trânsitos 
Improváveis evidenciam um vigor criativo 
singular. Mote para práticas e investigações 
capazes de gerar leituras e formas de 
circulação da arte renovadas, suas 
contaminações transcendem o circuito oficial, 
alimentando outros campos para a expansão  
da crítica e história das artes visuais. Aqui, 
obras que procuram mapear e compreender  
o subjectivo, recriando sentidos para afectos  
e memórias pessoais, dialogam com trabalhos 
que convocam dilemas pertencentes à esfera 
pública ou questionam a história social.
 
Lara Arellano (Argentina, 1976)

Mientras paseo em cisne, 2010, 8’25” 
Chico Dantas (Brasil, 1950)

Via República, 2010, 6’18” 
Luis F. Ramirez Celis (Colômbia/EUA, 1969)

Superbloques, 2010, 5’37” 
 Marcia Vaitsman (Brasil/EUA, 1973)

Estudo sobre a escuridão, 2009, 12’56” 
Moran Shavit (Israel/Alemanha, 1982)

Exploring, 2010, 5’07” 
Marek Ranis (Polônia, 1968)
Jonathan Case (EUA, 1972)

Machines for living, 2010, 4’02” 
Dan Boord (Eua, 1951)
Luis Valdovino (Argentina/EUA, 1961)

Tree of forgeting, 2009, 8’52” 
Claudia Joskowicz (Bolívia/EUA, 1968)

Round and round and consumed by fire, 2009, 9’12”
Liu Wei (China, 1965)

Unforgetable memory, 2009, Vídeo, 10’17”

25 Agosto, 23h30
João Laia

Em cartaz: medidas de austeridade. Este 
programa investiga a noção de austeridade 
como ferramenta criativa de experimentação 
visual e análise social. Em cartaz: Medidas  
de Austeridade apresenta um inventário de 
materiais pobres e técnicas marginais (baixa 
resolução, ruído sonoro e visual, compressão, 
reformatação e material de câmara web)  
usadas internacionalmente por artistas 
contemporâneos. Estes trabalhos são exemplos 
de novas linguagens e texturas cinemáticas,  
que usam e reflectem o imaginário visual 
contemporâneo e contextos sociais, tornando-
se uma resposta artística à comercialização e 
institucionalização da arte digital e da internet. 
Com uma duração de 50 minutos, este 
programa indica e subverte o fraco coeficiente 
de atenção de um utilizador da internet, 
fazendo referência de forma irónica aos 
discursos de recessão e cortes orçamentais. 

Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) (EUA)
Replica, 2011, 4’35”

James Corbett (EUA)
The Meaning of “Austerity”, 2010, 5’ (extract) 

Ilya Korobkov (RU) 
Touch my Body, 2009, 4’ 

Takeshi Murata (EUA)
Infinite Doors, 2010, 2’

Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) (EUA)
Nobody Here, 2009, 3’

Jean-Gabriel Périot (FR)   
#67, 2012, 3’30”

James Richards (UK)
The Misty Suite, 2009, 6’50”

Jesse McLean (EUA)
Climbing, 2011, 6’18”

Oliver Laric (UK)
Versions, 2009, 6’30”

 Jean-Gabriel Périot (FR)   
the Barbarians, 2010, 5’

Chooc Ly Tan  (FR)
New Materials in the Reading of the World, 2011, 5’

Jean-Luc Godard  (CH)
Film Socialisme Trailer 4, 2010, 1’15”

26 Agosto, 19h
Isabel Nogueira

O olhar e a palavra. Podemos dizer que tudo 
começa assim. A comunicação. O dar-se ao 
outro e recebê-lo por intermédio de um 
suporte e de uma linguagem. Num tempo  
e espaço determinados. Hoje estamos aqui.  
Quer dizer, neste espaço e neste momento.  
A sessão que se apresenta opera uma escolha  
e uma simultânea reflexão sobre o universo  
da literatura na vídeo arte, conferindo especial 
enfoque à poesia. Nesta vertente, escolheram-
se autores, como Billy Collins, Sylvia Plath, 
Rainer Maria Rilke, ou João Miguel Fernandes 
Jorge. Mas a poesia vai além da palavra.  
É também uma emoção, um ambiente.
Por outro lado, e do ponto de vista da selecção 
dos vídeos, as propostas passam por trabalhos 
diversificados, desde a animação ao universo 
do poema visual. O olhar e a palavra. Podemos 
dizer que tudo começa assim.

Ross West
The man in the black coat, 2011, 2’ 30”

Blanca Giménez
Lavabo interactivo, 2010, 1’ 07”

Julian Grey
Forgetfulness, 2007, 1’ 50”
Some days, 2007, 1’ 09”
Budapest, 2007, 0’ 55”

Raquel Castro
A cidade: Fernando Pessoa, 1’ 39”

Josep Porcar
Lady Lazarus - Sylvia Plath, 2009, 6’ 29”

Swoon
The Moon and the yew tree - Sylvia Plath, 2011, 5’ 00”

Rui Pires Cabral
Os países distantes - José Mateos, 2012, 2’ 40”
Atlantic - João Miguel Fernandes Jorge, 2012, 2’ 03”



Vicente é o nome do santo padroeiro  
da cidade, cujo corpo martirizado chegou 
ao Tejo acompanhado de dois corvos  
que nunca deixaram de sobrevoar o 
navio, desde Sagres. O brasão de Lisboa 
ainda hoje nos recorda a lenda. Vicente 
terá sido também o nome do avô de  
Santo António. E Vicente é o nome que  
se dava invariavelmente aos corvos  
que habitaram o quotidiano lisboeta,  
à entrada de tabernas e mercearias.  
Vicente é o nome de uma personagem  
no projecto literário de José Sarmento  
de Matos, que tem inventado Lisboa 
através dessa figura, guiando-nos 
intemporalmente através dos devaneios 
da memória. Vicente é aquele que vence. 
E, agora, Vicente é também nome de 
projecto. Memória, mito, criatividade, 
futuro,  Vicente é a batida 
do desassossego. 

Ermida N.ª Sr.ª da Conceição
Terça a Sexta das 11h00 às 17h00, encerra para almoço 
das 13h00 às 14h00; Sábado e Domingo das 14h00 às 
18h00; Encerra às Segundas e Feriados
Travessa do Marta Pinto, 21, 1300-390 Lisboa 
(perpendicular à Rua de Belém)
Programação em www.travessadaermida.com

Projecto Vicente: 
Cultura de cidade, arte urbana
Vicente 2012 traz novas ideias para dar 
corpo ao mito fundador da identidade de 
Lisboa. A segunda edição deste projecto 
de história e cultura urbana inclui uma 
intervenção na Travessa do Marta Pinto 
pelos arquitectos MOOV em parceria  
com o artista Miguel Faro, uma instalação 
de desenho por André Graça Gomes  
na Ermida N.ª Sr.ªda Conceição e um 
programa de passeios, sob o mote do 
Romantismo, pelos actores/performers 
Nelson Guerreiro e João Abel. A partir  
de Setembro, Belém volta a dar corpo  
a uma das histórias mais desconhecidas 
da nossa identidade, conferindo novas 
nuances aos valores eternos de Vicente. 

Vicente — projecto de cultura urbana
O projecto propõe uma revisão criativa e 
empreendedora do imaginário da cidade,  
sob o mote Rever para crer… o mito nunca  
é a preto e branco. Os Corvos de Lisboa e o 
Mito de São Vicente ganham outras cores e 
sentidos contemporâneos. Em 2012, os artistas 
participantes – MOOV e Miguel Faro no espaço 
público, André Graça Gomes na antiga Capela, 
Alexandra Corte-Real na Joalharia e Nelson 
Guerreiro & João Abel nos passeios – fazem  
da arte um jogo de transfigurações inusitadas. 
Capazes de manifestar a sua imaginação nos 
materiais mais perecíveis e comuns, mas 
sempre com sentido de escala e comunicação 
com o público.

Vicente — Folio
Em colaboração com a chancela Palavrão,  
será criado um número único de jornal-revista 
que vem complementar a edição anterior 
(Vicente – Ressonâncias de um Mito).  
Os autores convidados são o historiador José 
Luís de Matos,o artista plástico Pedro Penilo, o 
cronista Pedro Malaquias, o autor de ilustração 
João Cabaço, e os artistas de Vicente’12 André 
Graça Gomes, MOOV, Miguel Faro, Alexandra 
Corte-Real, Nelson Guerreiro e João Abel. 

Conteúdos: as secções de texto e imagem, 
intercaladas, são objecto de um packaging 
multifunções pelo Colectivo Cordel, que torna a 
obra um misto de objecto decorativo, mostruário, 
altar e relicário.

8 Setembro
Ermida N.ª Sr.ª da Conceição

18h — 19h
Concerto 
José Eduardo  
Rocha & Ensemble JER —  
Os Plásticos de Lisboa

No dia da inauguração, José Eduardo Rocha  
& Ensemble JER_Os Plásticos de Lisboa 
apresentam-se em quarteto, com um conjunto 
de peças do repertório para instrumentos  
de plástico.

Ensemble JER (em Quarteto): José Eduardo  
Rocha, Nuno Morão, Paulo Guia, Vasco Lourenço. 
Programa: Chamber Music Adagio (W.A.Mozart),  
Guia das Aves (JER) (1.ª audição em concerto),  
Sonata da Chiesa (JER) (estreia absoluta),  
Clapping Music (Steve Reich).

19h30
Exposição Inauguração
MOOV + Miguel Faro,  
André Graça Gomes e  
Alexandra Corte-Real
Lançamento de Fólios  
Rever para crer... o mito  
nunca é a preto e branco
Curadoria de Mário Caeiro

15 Setembro, 27 Outubro, 3 Novembro, 16h
Passeios Românticos
João Abel e Nelson Guerreiro  
Gratuito c/ marcação até 24h antes

Spaziergang. Passeios. Ficção. Encontro. 
Paisagem. Surpresa. Intimidade descoberta. 
Desvelação do desejo. Correspondência do 
desejo de compromisso. Os segredos são  
para se guardar. Estes passeios com guião 
pré-escrito, exploram formas várias, qual 
mix-appeal, da literatura (num texto fixado 
previamente), dando textura física às emoções 
da cidade.

Visitas Guiadas com  
curador e convidados  
em datas a anunciar

  projecto
VICENTE

      REVER PARA CRER... 

  O MITO NUNCA 

    É A PRETO E BRANCO

       a partir de 8 SeteMBrO

   eNtrada LiVre

              
Parceria: Projecto Travessa da Ermida 

AGENDA
8 Setembro, a partir das 18h
Concerto 
José Eduardo Rocha & Ensemble 
JER — Os plásticos de Lisboa
Inauguração da Exposição 
Moov + Miguel Faro, André Graça 
Gomes e Alexandra Corte-Real
Lançamento de Fólios 
Rever para crer... o mito 
nunca é a preto e branco
Ermida N.ª Sr.ª da Conceição

15 Setembro, 27 Outubro 
e 3 Novembro, 16h
Passeios Românticos

Programação a decorrer 
até 11 Novembro



A Música invade a Capital
Meo Out Jazz continua a marcar os fins  
de tarde da capital com a sua receita 
única de magia, alegria e inspiração, 
numa celebração de boa música.  
Às sextas-feiras a partir das 18h o tom 
anuncia o fim-de-semana com um  
elenco de luxo dos melhores músicos  
e Dj´s da actualidade. A boa vibe está 
pelos recantos da cidade, em praças, 
ruas, espaços verdes, miradouros 
carismáticos e, pela primeira vez,  
em hotéis, museus, ascensores e 
estações de comboio. 

AGENDA
17 Agosto, 18h
Mão na Massa
Largo do Carmo

19 Agosto, 17h
Banda Ébano  
e DJ Manu
Jardim da Torre de Belém

24 Agosto, 18h
TDE3
Jardim Bensaúde

26 Agosto, 17h
Banda de Filipe Melo  
Trio e DJ Camboja
Jardim da Torre de Belém

31 Agosto, 18h
Vermelho
Hotel Mundial

2 Setembro, 17h
Banda Elisa Rodrigues 
e DJ ZEF & Gipsy
Tapada das Necessidades

7 Setembro, 18h
Lama Trio
Escadarias da Bica

9 Setembro, 17h
Banda Combo Nuevo 
Los Malditos e DJ Rykardo
Tapada das Necessidades

14 Setembro, 18h
Mark Cain-Saxophone
Largo da Estação do Rossio

16 Setembro, 17h
Marta Hugon e DJ Lucky 
Tapada das Necessidades

  MEO
OUT JAZZ

   17 AGOSTO A 16 SETEMBRO

SEXTAS ÀS 18H, DOMINGOS ÀS 17H

   ENTRADA LIVRE

 
 

Parceria: Câmara Municipal de Lisboa

Aos domingos a partir das 17h respira-se 
música negra em jardins e espaços verdes 
da capital, onde milhares de alfacinhas se 
juntam para celebrar a boa música, o sol 
e a atmosfera de confraternização. Um 
evento para todos: dos mais velhos aos 
mais novos, famílias, grupos de amigos, 
apaixonados por música e para simples 
apreciadores da vida ao ar livre. Este é  
um festival que gosta de ver o seu público 
desfrutar da cidade e da música. Uma 
experiência obrigatória para todos  
os que fazem de Lisboa uma cidade 
vibrante, singular e cheia de soul. 

www.ncs.pt/outjazz.php
www.facebook.com/outjazz2012



A Homenagem ao ano do centenário 
de nascimento de Luiz Gonzaga. 
Marcelo Caldi traz neste concerto a sua 
sanfona marcada pela fusão inusitada  
de estilos, formas e tendências, que 
expressam um sentimento de liberdade  
e ousadia. Ao romper as fronteiras  
do erudito com o popular, aproximar  
o tango argentino do forró brasileiro,  
o instrumentista virtuoso, além de 
compositor e arranjador, tornou-se 
reconhecido como um dos mais 
brilhantes da nova geração brasileira.

  CONCERTO dE

CALDI

GONZAGA

MARCELO

a LUIZHOMENAGEM

   14 SETEMBRO, 19H

   ENTRADA LIVRE

    Coreto do Jardim  

Henrique Lopes de Mendonça  

   (em frente ao Liceu Camões)

É um dos responsáveis pela revitalização da 
sanfona no cenário contemporâneo. Criou  
uma linguagem jovem e cosmopolita para o 
tradicional timbre sertanejo, harmonizando-o 
com distorções de guitarra eléctrica, rock n’ 
roll, jazz e até drum and bass. Requintado e 
moderno, sem, contudo, perder de vista o 
legado brasileiro, o artista resgatou o antigo  
elo do instrumento de fole com o choro, 
samba, pagode, valsa e salsa. “Com a sanfona 
eu me sinto cidadão do mundo”, sintetiza.

Em doze anos de carreira, Marcelo Caldi 
participou em espectáculos e gravações ao 
lado dos maiores nomes da música brasileira 
como: Chico Buarque, Elza Soares, Simone, 
Zeca Pagodinho, Geraldo Azevedo, Mart’nália, 
Zélia Duncan, Yamandu Costa, Hamilton de 
Holanda, Léo Gandelman, entre muitos outros.
Pianista de formação clássica, aliou a técnica 
apurada herdada dos pais à aprendizagem 
autodidata do acordeão, o que o livrou dos 
“academicismos”, como ele mesmo diz,  
e abriu portas para um manancial até então 
desconhecido. Nomes como Luiz Gonzaga, 
Sivuca e Dominguinhos passaram a figurar  
no seu repertório, ao lado de Bach, Liszt  
e Villa-Lobos.



Workshops, 
plantação de 
algodão, estar 
simplesmente 
deitado nas camas 
espalhadas no 
jardim, passar  
uma noite ao ar 
livre em quartos 
de luxo ou 
contemplar  
uma decoração  
de sonho são  
as propostas  
deste evento.

Partindo da relevância dos têxteis nas 
nossas vidas, principal tema do novo 
Catálogo IKEA 2013, a iniciativa permitirá 
que se crie uma relação de proximidade 
com a realidade dos têxteis, desde a sua 
criação à sua utilização no quotidiano. 

www.IKEA.pt
www.facebook.com/IKEApt

Ao longo destes dois dias,  
a IKEA irá mostrar como pequenos gestos, 
atitudes e mudanças podem tornar 
melhor o nosso dia-a-dia, porque a 
felicidade somos nós que a fazemos.

No emblemático 
Jardim da Estrela 
será recriado  
um hotel a céu 
aberto: o IKEA 
HOTTËL. Numa 
iniciativa inédita, 
este happening 
cultural consiste 
na criação de um 
ambiente indoor 
transposto para  
os espaços verdes 
do jardim. 

AGENDA
18 Agosto
Workshops de têxteis Tarde
Concerto 21h

18 e 19 Agosto
Estadia no IKEA HOTTËL
Para membros IKEA FAMILY

19 Agosto
Workshops para crianças Manhã

HOTTëlIKEA

   18 E 19 AGOSTO

   ENTRADA LIVRE

Jardim da Estrela

             O
rganização: IKEA

Neste ambiente 
desenvolvem-se 
inúmeras 
actividades  
ao longo do  
fim-de-semana, 
que nos convidam 
a habitar o  
Jardim da Estrela 
e sensibilizar 
adultos e crianças 
para a importância 
dos recursos 
naturais.

           h
otel 

  a céu aberto



organização

Apoios

Parceiros de Programação

Apoios 
Fitas na rua

Apoios 
A Arte da big band

Patrocinador 
Principal

Parceiro 
institucional

Parceiro de 
referência

Viatura 
oficial

televisão 
oficial

Jornal 
oficial

LISBOA

VERÃO
AO AR LIVRE

NA RUA

16 ago — 16 setcom'out Lisbon



lisboanaRUa
.com

Programação em

www.


