cinema, música
conversas

* slogan maio'68

9 a 16 Novembro
Cinema São Jorge

festival rotas & rituais 2013

Cidadania é
inclusão social.
É acima de tudo
participar,
é intervir, agir,
individual e
colectivamente,
pela vida.

“Sejam realistas, Peçam o impossível”*
* slogan maio'68

Vivemos num mundo onde impera a cultura do medo sobre
a incerteza do futuro, onde a revolta vem crescendo e vive-se em
sucessivos desânimos e falta de esperança. Assistimos a mobilizações
um pouco por todo o lado e, nas suas mais diversas formas,
a indignação sai à rua rejeitando o inevitável, exigindo uma viragem
no exercício da democracia. Apesar de prisioneiros nesta sociedade
tecnocrata e austera, acreditamos que é possível reinventar
o nosso futuro através de uma cidadania mais participativa.
Mas, nesta encruzilhada em que nos encontramos, somos
ainda aprendizes no exercício pleno da cidadania, quer pelo número
reduzido de cidadãos conscientes da necessidade em praticá-la,
quer pelo desconhecimento da sua grandeza e meios para exercê-la
de uma forma eficaz. Ao pensarmos que a maior parte dos problemas
não nos dizem respeito e que os nossos deveres básicos se limitam
a votar ou pagar impostos, estamos a repudiar qualquer envolvimento
e participação activa, depositando nas mãos de outros a resolução
dos problemas que, directa ou indirectamente, afectam todos.
Cidadania é abrigar a diferença, é preocuparmo-nos com o outro,
com o acesso à saúde, com a educação dos jovens, com o futuro
das crianças, a indignidade na velhice, a crueldade das guerras
e solidariedade com as suas vítimas. Cidadania é lutar pelo bem-estar
de todos. Cidadania é inclusão social. É acima de tudo participar,
é intervir, agir, individual e colectivamente, pela vida.
Tendo como ponto de partida o Ano Europeu dos Cidadãos 2013,
o Rotas & Rituais convida-o a olhar para as múltiplas crises que
o nosso mundo atravessa, não só enquanto elemento assustador
e dramático, mas enquanto oportunidade para refinar as nossas
críticas, perceber melhor como os nossos sistemas económicos,
políticos, sociais e culturais se esgotam a todo o vapor e,
principalmente, para abrir um campo de possibilidades para
outros modos de ver, fazer e articular a liberdade, a solidariedade
e a igualdade. Em bom rigor, é um convite para assumir o risco
da complexidade e da incerteza.
EGEAC

17H30

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

Sickfuckpeople
Naser
de Ma’moun Herimi
Palestina, 2012, 11’, Curta, M/16
Legendagem em português e inglês

Naser é um jovem que vive em
Belém, na Palestina. Durante
o trabalho na construção civil,
ao cair de um edifício alto, ficou
incapacitado da mão e pé
direitos. Este jovem é o exemplo
de um autodidacta que desafia a
incapacidade e a percepção que
a sociedade tem de si, trabalhando num carrinho para
transportar produtos dos
comerciantes de um lado para
o outro, com um salário
reduzido, tentando sustentar
a família e recusando sempre
a ideia de pedir nas ruas, para
que possa viver com dignidade.

9 nov
sábado

19h00

conversa
Sal a MONTEPIO
Entrada Livre

© ECAN /CML

9 nov
sábado

de Juri Rechinsky
Áustria e Ucrânia, 2012, 75’, Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

O documentário dá-nos
a conhecer um grupo de jovens
sem-abrigo que sobreviveram
a uma infância marcada pela
dependência de drogas que
cresceram e que iniciam agora
a sua vida de adultos. É a história
de um rapaz que enfrenta a
sociedade surreal e corrompida
da sua aldeia natal com o ódio
e a fúria a crescer, enquanto
procura a sua mãe. É a história
de uma jovem grávida que quer
ter o filho, mesmo sabendo que,
provavelmente, a sua infância
será pior que a dela.

A rua queima mais
do que o sol *
Sickfuckpeople é o filme que
serve de mote ao debate sobre
a realidade das pessoas na
condição de sem-abrigo. Rotas
sem sentido aparente. Rituais
que tantas vezes nos parecem
absurdos serão debatidos por
quem contacta ou já contactou
com esses que “falam com as
pedras à noite”*, que estão
do outro lado do pano, na
chamada exclusão social.

Moderador: Miguel Lamas;
Convidados: Elias Barreto
(psicólogo clínico no Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
e co-autor do livro Sem Amor Sem
abrigo), Vanda Ramalho (assistente
social, professora universitária,
Presidente da Associação Nacional
de Futebol de Rua), Inácio Cossa
(fundador do grupo informal
“Time is Money” a desenvolver
contacto com pessoas na
condição de sem-abrigo)
* Autor: José Paulo Rodrigues
Sobral de Figueiredo

9 nov
sábado

21H30

espectáculo
de abertura

SAL A MANOEL DE OLIVEIRA
5€ (preço único)
M/12

As receitas de bilheteir a
revertem a favor da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Sonhos de uma
Noite de Inverno
Um espectáculo de Martim
Pedroso & Nova Companhia em
co-criação com Flávia Gusmão,
Chullage e a participação
de Utentes dos Centros de
Acolhimento da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa
Sonhos de uma Noite de Inverno
é uma festa de inauguração
muito especial que cruza a
linguagem da performance
com o vídeo e a música ao vivo
e onde os protagonistas nos
revelam o que é viver em
situações-limite à margem
de uma sociedade que não
admite deslizes nem falhanços.

Direcção Artística, conceito e encenação: Martim Pedroso; Co-criação: Flávia
Gusmão; Música original: Chullage; Vídeo: Sílvia Firmino; Interpretação: Ana
Cristina Leandro, Balbina David, Cátia Tinoco, Célia Gonzalez, Clinton Lopes,
Duarte Luís Almeida, Guilherme Esteves, Jorge Baptista, Lucília Florinda, Maria
José Almeida, Sara Mango, Valdemar Bastos, Vitor Moreno e Zeferino Aires;
Ilustração e imagem: Pedro Mamede; Direcção técnica: Tiago Cerqueira;
Desenho de Luz: Sara Garrinhas; Produção: Bruno Reis / Nova Companhia;
Produção executiva: Bruno Coelho; Parceiros: Centro de Apoio de São Bento
da SCML, Junta de Freguesia de Santos-o-Velho, Escola Profissional de Hotelaria
da Moita; Apoios: Teatro Experimental de Cascais, Completarte; Agradecimentos:
Dra. Celeste Brissos, Dr. Luís Filipe Monteiro, Dra. Ana Zagallo, Dra. Ana Patto,
Dr. João Geraldo.

10 nov
domingo

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

10 nov
domingo

21h30

cinema
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
Entrada Livre

Salma
de Kim Longinotto
Reino Unido, Índia 2013, 90’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Quando Salma, uma rapariga muçulmana de uma aldeia no sul da
Índia, tinha 13 anos, a sua família fechou-a até aos 25 anos, proibindo-a de estudar e forçando-a a casar. Durante este período, as
palavras foram a salvação de Salma. Começou a escrever poemas em
pedaços de papel e, através de um plano complexo, conseguiu fugir
de casa e, eventualmente, depositar esses poemas nas mãos de um
editor. Contra tudo o que seria de esperar e desafiando as tradições
e o código de conduta da sua aldeia, Salma tornou-se uma famosa
escritora na Língua Tamil e uma influente activista dos direitos humanos.

The Price of Sex
de Mimi Chakarova
E.U.A. 2011, 73’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Íntimo, angustiante e revelador, no documentário de investigação
The Price of Sex, jovens mulheres partilham a forma como foram
silenciadas pela vergonha, pelo medo e pela violência. A fotojornalista
Mimi Chakarova, que cresceu na Bulgária, faz-nos entrar numa viagem
de investigação pessoal que expõe o mundo sombrio do tráfico sexual
da Europa de Leste para o Médio Oriente e Europa Ocidental.
Ao filmar clandestinamente, Chakarova teve acesso a este mundo
durante cerca de uma década e mostra como algumas mulheres
conseguiram fugir para contar as suas histórias no mundo do tráfico
sexual.

11 nov
segunda

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

11 nov
segunda

21h30

cinema
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
Entrada Livre

Camp 14 – Total Control Zone
de Marc Wiese
Alemanha 2012, 101’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Mais do que um documentário, este é um fascinante testemunho
que nos leva até ao abismo da humanidade. Shin Dong-Huyk nasceu
a 19 de Novembro de 1983 como prisioneiro político num campo
de reeducação norte-coreano. Era filho de dois prisioneiros que
casaram por ordem dos guardas prisionais. Passou toda a sua
infância e juventude no Campo 14, um campo de morte. Foi forçado
a trabalhar desde os seis anos de idade, passando fome, sendo
torturado, estando sempre à mercê dos guardas. Aos 23 anos,
com a ajuda de um outro prisioneiro, conseguiu fugir. Durante meses
viajou pela Coreia do Norte e pela China, chegando finalmente
à Coreia do Sul, onde encontrou um mundo totalmente diferente
daquele que conhecia.

DJECA - Children of Sarajevo
de Aida Begic
Bósnia-Herzegovina, Alemanha, França, Turquia 2012, 90’ Ficção, M/16
Legendagem em português e inglês

Rahima, 23 anos, e o seu irmão de 14 são órfãos da guerra da Bósnia.
Vivem em Sarajevo, numa sociedade transitória que perdeu a sua
bússola moral, inclusive na forma como tratam os filhos dos que
morreram lutando pela liberdade. Depois de uma adolescência na
delinquência, Rahima descobre o aconchego no Islão e espera que
Nedim também o faça. Tudo se complica quando um dia na escola,
Nedim luta com o filho de um homem importante. Este incidente
desencadeia uma série de eventos que levam Rahima a descobrir
a vida dupla do seu jovem irmão.

12 nov
terça

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

12 nov
terça

21h30

cinema
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
Entrada Livre

My Afghanistan – Life in the Forbidden Zone
de Nagieb Khaja
Dinamarca 2012, 88’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Como os jornalistas não se conseguem movimentar com segurança
fora da capital, o contacto com a população civil nas zonas rurais é
extremamente difícil. Khaja, jornalista dinamarquês de origem afegã,
entrega a estas pessoas telemóveis equipados com câmaras
e pede-lhes para filmarem o seu quotidiano.

Words of Witness
de Mai Iskander
Egipto, E.U.A 2012, 71’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Sempre que a jovem de 22 anos Heba Afify faz a cobertura dos
acontecimentos históricos que moldam o futuro do seu país,
a sua mãe relembra-a: “Eu sei que és jornalista, mas és apenas
uma rapariga!”. Desafiando as normas culturais e as expectativas da
família, Heba sai para a rua para fazer reportagens sobre os tumultos
no Egipto, utilizando tweets, textos e publicações no Facebook.
A maturidade, o despertar político e as desilusões que se seguem
são o espelho de uma nação que procura a liberdade para
criar o seu próprio destino, dignidade e democracia.

13 nov
quarta

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

13 nov
quarta

21h30

cinema
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
Entrada Livre

True Stories of Love,
Life, Death and
sometimes Revolution
de Nidal Hassan

Drop It

Síria, Dinamarca 2012, 64’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

de Renee Gkatsi
PGrécia 2013, 5’ Curta/Ficção, M/16
Legendagem em português e inglês

O vídeo Drop It é uma tentativa
de evidenciar as múltiplas
dimensões do conceito de
diversidade, uma noção vaga
que separa pessoas e nações
sendo, contudo, uma ferramenta essencial para que possamos
unir o mundo de uma forma
vibrante, colorida e criativa.
O planeta é habitado por 7 mil
milhões de pessoas e cada uma
delas é diferente mas, simultaneamente, a mesma. A Ética,
a Religião, Género e outras
discrepâncias, ao invés de
serem vistos como oportunidades de aprender uns com os
outros, são entendidos como
desigualdades que levam
à discriminação e à exclusão
dos grupos-alvo seleccionados
neste vídeo. “Drop it” significa
deixar estar, andar para a frente,
para além dos estereótipos
e focando-nos numa mensagem
poderosa de unidade
e coesão social.

The Cleaners –
The True Face
of Golden Dawn
de Konstantinos Georgousis
Reino Unido 2012, 35’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

Em Junho de 2012, o partido
neo-nazi grego “Aurora Dourada” conseguiu ultrapassar
o limiar de 3%, tendo entrado
no parlamento grego com 7%
dos votos. Actualmente, este
partido é o movimento político
com maior crescimento na
Grécia. Num país mutilado pelo
desemprego e humilhado pela
crise financeira, o povo começa
a ver os extremistas como uma
solução possível. O filme segue
um grupo de membros do
“Aurora Dourada” durante
a campanha pré-eleitoral no
centro de Atenas, espelhando
o seu comportamento em
relação às pessoas e comunidades que habitam a cidade.

Waiting for Spring
de Yasmin Fedda
Reino Unido 2012, 24’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

O poema mais bonito escrito
este ano foi “o povo sírio
não será humilhado”. Hala
Mohammad é reconhecida
a nível internacional pela sua
linguagem espontânea. O seu
trabalho lida com a memória,
o medo, a alienação e a solidão
evidenciados à medida que
reflecte sobre a situação da sua
terra natal. Mas Hala acredita
que a poesia tem a capacidade
de inspirar o acordar do mundo
Árabe e traduziu o seu desespero numa poderosa obra.

Nunca ocorreu a Nidal e Lilibeth
que o dia da sua chegada a
Damasco, a 16 de Março, seria
a véspera do anúncio da revolta
da Síria. Entre Damasco, Sweida
e Ein Al Arab, o filme tenta reunir
informações sobre histórias de
mulheres ausentes e outras
mulheres que apresentam os
seus testemunhos sobre elas
próprias, sobre o amor, a vida,
a morte e, por vezes, sobre
a revolução. Nidal com a sua
câmara grava o dia-a-dia dos
sírios submetidos à dor,
opressão, sangue e esperança.
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11 nov
segunda
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na cara
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21h30
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Todos os dias das 10h00 > 23h00
Exposição Saúde Mental e Arte
Foyer

w w w .rotaserit

uais.com

14 nov
quinta

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

14 nov
quinta

21h30
M/6

concerto
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
preço único: 8€

Call Me Kuchu
de Katherine Fairfax Wright e Malika Zouhali-Worrall
E.U.A, Uganda 2012, 87’ Documentário, M/16
Legendagem em português e inglês

No Uganda, um novo projecto de lei ameaça tornar a homossexualidade um crime punido com pena de morte. David Kato – o primeiro
homem do Uganda assumidamente homossexual – e os seus companheiros activistas trabalham contra o tempo para derrotar a legislação, enquanto lutam contra uma perigosa perseguição nas suas vidas
quotidianas. Ninguém está preparado para o violento assassinato que
abala o movimento e choca o mundo inteiro.

Xeg (Portugal)
Soup + Blackarach (Eua)
Duração: 1h30

Um dos mais sólidos valores da cena hip hop nacional, veterano
que se encontra em vésperas de lançar novo trabalho e que por isso
mesmo levará muitas novidades para cima do palco. Colaborador
habitual de nomes como Sam The Kid ou Valete, Xeg é um dos mais
respeitados arquitectos das rimas, um esteta dos flows que se
estreou com “Ritmo e Poesia” em 2001 e que desde então não tem
parado de subir a sua própria fasquia e a do hip hop em geral em
Portugal. Um dos seus temas tem o sugestivo título «Liberdade»,
o que cria uma sintonia muito própria com o artista americano
com quem vai dividir a noite.
Soup é igualmente conhecido como Zaakir, MC do colectivo californiano Jurassic 5 que este ano passou por Lisboa para uma apresentação no Festival Alive. Os Jurassic 5 reuniram-se este ano para uma
digressão que começou em Coachella e onde interpretaram hinos
como «Concrete Schoolyard» ou «Freedom», mas estiveram parados
nos últimos anos, dando aos seus membros espaço para se aventurarem a solo. É o caso de Soup, um veterano que trabalhou também
como executivo da indústria e que orquestrou, por exemplo,
o contrato dos famosos Mobb Deep. Com ele vem o DJ Blackarach,
um produtor de renome que já tem um Grammy no seu currículo
e que já trabalhou com gigantes como Method Man, Redman,
Public Enemy ou Ludacris, entre muitos outros.

15 nov
sexta

16h00

Sal a 3
Entrada Livre

15 nov
sexta

19h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

Rabbitland
de Ana Nedeljkovic
e Nikola Majdak, Jr.
Sérvia 2013 7’ Animação, M/16
Legendagem em português; idioma inglês

Concurso Nacional de Poesia
e Conto Contra o Racismo
Entrega de Prémios
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Tolerância,
decorre a entrega dos prémios do Concurso Nacional de Poesia
e Conto Contra o Racismo, instituído pelo ACIDI, através da
CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.
Dos mais de 500 participantes na iniciativa, foram escolhidos 39
finalistas – 11 na categoria I (participantes dos 10 aos 13 anos); também
11 na categoria II (participantes dos 14 aos 17 anos) e 17 na categoria
III (participantes maiores de 18 anos), dos quais três serão premiados
nesta cerimónia. O Concurso Nacional de Poesia e Conto Contra
o Racismo foi simbolicamente lançado a 21 de março, data em que
se assinala o Dia Internacional de Luta pela Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial, com o objectivo de promover
a poesia e o conto enquanto veículos de combate ao racismo.

Coelhos sem cérebro vivem em
Rabbitland, um mundo perfeito
organizado de acordo com os
melhores exemplos de zonas de
guerra, guetos e favelas. Têm um
intenso cor-de-rosa, buracos
na cabeça ao invés de cérebros
e são felizes, independentemente do que lhes acontece.
Estão na fase mais elevada que
a evolução pode alcançar. A sua
vida quotidiana está totalmente
realizada. Os Coelhos passam
os seus dias a votar em eleições
livres e democráticas, que
acontecem em Rabbitland
uma vez por dia porque é um
lugar democrático. No entanto,
certo dia, é revelado que
as eleições são organizadas
pelas “Raparigas Más”,
apenas para sua diversão.

The Bucuresti
Experiment
de Tom Wilson
Roménia 2013, 68’ Documentário, Ficção, M/16
Legendagem em português e inglês

Em 1989, a Roménia sofreu um
golpe de estado. A polícia secreta sabia o que estava para
acontecer e teve tempo de se
preparar. De forma a desenvolver rapidamente as capacidades
que o mercado livre premiava,
criou um projecto de engenharia
psicológica experimental.
Utilizando técnicas de campos
de treino com frequências
especiais para manipular
padrões cerebrais, conseguiram
transformar o “homem socialista” num “homem capitalista”.
O filme observa os indivíduos
que estiveram por detrás desta
experiência e segue a vida do
primeiro homem a completar
o processo de treino. Bucuresti
Experiment é o primeiro filme
a expor a realidade de 1989.

15 nov
sexta

21h30
M/6

concerto
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
preço único: 8€

16 nov
sábado

17h00

cinema
Sal a 3
Entrada Livre

Capicua (Portugal)
Vinicius Moura Terra (Brasil)
Duração: 1h30

Capicua é Ana Matos Fernandes. Mc militante desde 2004, edita dois
Ep’s em grupo (“Syzygy”, 2006 e “Mau Feitio” 2007), até estar pronta
para a primeira aventura solitária em 2008 com a mixtape “Capicua
goes Preemo” (que chegou aos 10000 downloads em duas semanas).
Seguem-se inúmeras colaborações em diversas compilações e
mixtapes de alguns dos mais conceituados Dj’s e Produtores de Hip
Hop nacionais. Em 2012, edita o seu primeiro álbum com selo Optimus
Discos e instrumentais de D-one, Xeg, Sam the Kid, Nelassassin, entre
outros. Com este trabalho alcança o 2º lugar na lista de “Melhores
Discos do Ano” da Revista Blitz, ficando entre os 10 discos portugueses do ano a merecer destaque no semanário Expresso. 2013 começa
com nova mixtape, desta vez com beats de Kanye West (“Capicua goes
West”) e com a promessa de novo álbum no fim do ano.
Vinicius de Moura Terra é um agitador da cena Hip Hop do Rio de
Janeiro. Foi nessa qualidade que já este ano organizou o encontro
Terra do Rap que reuniu talentos brasileiros e portugueses num
encontro que aconteceu no Rio. Vinicius tomou essa oportunidade
para colaborar com rappers nacionais como Xeg, Dama Bete, Mundo
dos Dealema e ainda Allen Halloween. Agora, Vinicius de Moura Terra
traz até Portugal a sua visão do cruzamento da bossa nova com o rap
aproveitando para chamar para o palco alguns dos cúmplices que
o ajudaram a escrever “Versos Que Cruzam o Atlântico” incluindo
o DJ Nelassassin com quem já realizou uma série de apresentações.

Paradise Love
de Ulrich Seidl
Áustria, Alemanha, França 2012, 120´ Ficção, M/16
Legendagem em português; idioma Alemão

Nas praias do Quénia são conhecidas por “Sugar Mamas” as mulheres
europeias que procuram rapazes africanos que vendem amor para
ganhar a vida. Teresa, uma austríaca de 50 anos, mãe de uma filha
a entrar na puberdade, viaja para este paraíso. Conhece vários
“beach boys”, passa por várias desilusões e finalmente reconhece
que nas praias do Quénia, o amor é um negócio.Paradise Love fala
do turismo sexual com humor, de mulheres mais velhas e rapazes
jovens, do valor de mercado da sexualidade, do poder da cor da
pele, da Europa e África e dos explorados que não têm outra opção
senão explorarem-se uns aos outros.

16 nov
sábado

19h00

conversa
Sal a MONTEPIO
Entrada Livre

16 nov
sábado

21h30
M/6

concerto
Sal a MANOEL DE OLIVEIRA
preço único: 8€

Marcas no espírito rugas na cara

© JOSÉ FRADE

Envoltos numa atmosfera em que a partilha de experiências é
privilegiada, criam-se pontes de reflexão entre o programa do Rotas
& Rituais, o filme Paradise Love e as vivências concretas de pessoas
que investigam, trabalham ou se encontram a viver este período a que
damos o nome de terceira idade. Numa sala de cinema, assim como
no debate, o palco é um jardim de partilhas onde há bancos, árvores,
repuxos, pássaros e todo o milho que ousarmos lançar sobre a
dignidade das pessoas, na sua velhice e na sua condição de estar vivo.

Moderador:
Miguel Lamas;
Convidados:
Celso Antão (licenciado
em Ciências Sociais pela
Universidade Aberta.
Trabalha numa Junta de
Freguesia de Lisboa em
diversos projectos na
área da comunidade),
Patrícia Martins
(Assistente Social da
Junta de Freguesia do
Lumiar a desenvolver
trabalho com população
sénior), Isabel Santa Rita
(Designer)

Alexandre Diaphra (Portugal)
Ursula Rucker (EUA)
Duração: 1h30

Alexandre Francisco Diaphra congrega na sua essência as origens
de spoken word, vocalista e rapper, articulando estes alicerces com
a arte do beatmaking (fazer beats instrumentais). A particularidade
dos instrumentais são os beats não quantizados com um cariz
ancestral Afro ascendente e um toque jazzístico experimental, sob
os quais a poesia é falada, rapada e entoada, fundindo-se com a
música electrónica actual. Culminando num estilo que Biru, o outro
nome que utiliza artisticamente, baptizou de GhettoGUMBE. Biru tem
um nome firmado no circuito de spoken word e várias colaborações
relevantes, a mais recente das quais com o projecto nacional
Batida que se tem apresentado ao vivo por toda a Europa.
Quando se pensa num expoente da arte da spoken word o nome
que imediatamente é mencionado é o de Ursula Rucker. Esta artista
norte-americana tem uma carreira longa onde afirmou desde sempre
o poder da palavra conjugando-a com hip hop, nu-jazz e outras
variantes electrónicas em discos como “Supa Sistam” de 2001 ou
o mais recente “She Said”, de 2011. Rucker trabalhou de perto com
os britânicos 4 Hero, usou a sua música e a sua voz para apoiar causas
como a do notório prisioneiro norte-americano Mumia Abu-Jamal
e construiu uma aura de sofisticação mais do que justa. Regressa
agora a Portugal acompanhada por dois músicos para celebrar
a cidadania através da palavra.

9 a 16 nov

10H > 23h

exposição
foyer
Entrada Livre
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Cinema São Jorge
Avenida da Liberdade,
175 Lisboa
Telefone: 213 103 400

Saúde Mental e Arte
Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
Saúde Mental e Arte é uma exposição composta por obras de
pintura realizadas por pessoas com problemas de saúde mental,
no âmbito de actividades ocupacionais e de reabilitação e revelam
a expressão de sentimentos e emoções dos seus autores.
A actividade artística como recurso terapêutico é parte integrante
de um processo cujo objectivo é promover a saúde mental numa
perspectiva bio-psico-social que integre e compreenda melhor
a complexidade de factores e condições envolvidas nas doenças
mentais. As pessoas com problemas de saúde mental manifestam
inúmeras aptidões e gosto pela realização no campo das “artes”.
A Associação de Apoio e Segurança Psico-Social é publicamente
reconhecida como uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
de utilidade pública, especializada na reabilitação psicossocial
e na promoção da inserção e da qualidade de vida das pessoas com
incapacidades psiquiátricas e outras em situações de exclusão social.
Este trabalho foi orientado pelo artísta plástico Rui Valente Perfeito.

Espectáculo
de abertura
Preço único: 5€
Bilhetes à venda
na bilheteira do
Cinema São Jorge
A receita de bilheteira deste
espectáculo reverte a favor
da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa

Concertos
1 concerto: 8€
2 concertos: 15€
3 concertos: 20€
Bilhetes à venda na
Ticket Line e Bilheteira
do Cinema São Jorge

patrocinador principal

patrocinadores

Cinema, conversas,
exposição
Entrada Livre, limitada
à lotação da sala
É necessário proceder ao
levantamento de bilhete,
no dia, na bilheteira
do Cinema São Jorge

apoio

Agradecimentos

Associação de Apoio e
Segurança Psico-Social
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