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01.QUI

DP-CV. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM  
ARTISTA. SOFIA BEÇA.
CONVIDADOS: Sofia Beça
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Carradas

Uma apresentação dos processos de trabalho e do per-
curso artístico da autora. 

NOTA BIOGRÁFICA
Sofia Beça nasceu em 1972, no Porto. Fez o curso téc-
nico-profissional de Cerâmica na Escola de Artes Deco-
rativas Soares dos Reis, no Porto. Trabalhou no atelier 
de Arcádio Blasco (Mutxamiel, Alicante). Foi premiada 
em diversos concursos e bienais de cerâmica artística  
nacionais e internacionais. Está representada em diversos 
museus de cerâmica e Câmaras Municipais em Portugal, 
Espanha, Japão, Grécia, Argentina, Holanda e em coleções 
particulares, no país e estrangeiro.

.... .

13.TER

DI. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM  
DESIGNER. COLHER, COLHER.
CONVIDADOS: Inês Milagres
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio

A Terra, as sementes, os tempos, os ciclos e ritmos, os 
alimentos, as pessoas, os utensílios,  «os sobejos» - têm 
criado uma infinidade de oportunidades de projecto, 
que serão mostrados nesta apresentação. 

NOTA BIOGRÁFICA
Inês Milagres é licenciada em Design Industrial pela 
ESAD.CR. Tem-se dedicado nos últimos anos ao desen-
volvimento de projectos e encontros singulares relaciona-
dos com alimentação,  território, identidade e cultura local. 

.. . . .

14.QUA

AP. MESA-REDONDA. OS 
PROCESSOS DA ARTE
CONVIDADOS: David Santos, Miguel Von Hafe Pérez, 
Catarina Rosendo, Lígia Afonso, Igor Jesus, Sara Brito 
e Rita Ferreira.
ANFITRIÃO ESAD.CR: Rodrigo Silva

A propósito do lançamento do nº 5 da revista Marte, 
uma reflexão sobre as metodologias e os proces-
sos inerentes às várias práticas que definem o meio 
artístico, desde a produção das obras às suas diversas 
formas de acolhimento (individual ou institucional). A 
revista será apresentada por David Santos (historiador, 
curador e crítico de arte) e por Miguel von Hafe Pérez 
(crítico de arte e comissário de exposições), juntamente 
com a equipa editorial da Marte#05: Catarina Rosendo e 
Lígia Afonso (coord.), com Igor Jesus, Rita Ferreira e Sara 
Brito. A MARTE é uma publicação temática, teórica, anual 
e sem fins lucrativos, dirigida por alunos da Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. É um espaço, 
discreto mas único de investigação em torno da criação 
artística actual.

NOTA BIOGRÁFICA
David Santos é historiador e curador de arte contem-
porânea. Foi director do Museu Nacional de Arte Contem-
porânea – Museu do Chiado (Lisboa) entre 2014 e 2015, 

... . .

06.TER

AP. CONFERÊNCIA. QUESTÕES 
DE CURADORIA.
CONVIDADOS: Leonor Nazaré
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Baraona

O exercício de curadoria permite a projecção de reflexões 
e problemáticas no espaço expositivo e nos catálogos 
que lhe são associados. O testemunho acerca de duas ex-
posições realizadas no CAM/F.Gulbenkian permitirá referir 
dois conceitos que globalmente se opõem mas podem ser 
pensados como complementares: Densidade Relativa, em 
2005, pensava a dimensão individual da nossa relação 
com as obras de arte; Res Publica, em 2010, interrogava a 
dimensão social e colectiva dessa relação.

NOTA BIOGRÁFICA
Leonor Nazaré é assessora e curadora no Centro de 
Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, desde 1999. Foi 
crítica de arte no jornal Expresso entre 1989 e 1996 e 
professora na área das línguas e literaturas entre 1985 
e 1995 no ensino secundário, na UAL e no Instituto 
Camões, em Paris. É licenciada em Línguas e Literatu-
ras Modernas pela FLUL, tem um Mestrado em Estética, 
pela Universidade de Paris VIII e está actualmente a 
finalizar o doutoramento em Arte Contemporânea, no 
Colégio das Artes em Coimbra. Foi curadora e autora de 
textos para catálogos de inúmeras exposições.

.... .

08.QUI

DA. PROJEÇÃO DE DOCUMEN-
TÁRIO/MESA-REDONDA. “TORRE 
DAVID” (22 MIN., 2013, REAL. 
DANIEL SCHWARTZ E MARKUS 
KNEER)
CONVIDADOS: Luís Santiago Baptista, Philip Cabau e      
Fernando Poeiras
ANFITRIÃO ESAD.CR: Filipe Alarcão

A Torre David, edifício de escritórios abandonado, com 
45 andares e construído no centro de Caracas, Vene-
zuela, foi gradualmente ocupado por cerca de 750 
famílias que se apropriaram do espaço criando uma 
espécie de cidade vertical. O debate que se segue irá 
incidir sobre a apropriação e transformação deste tipo 
de espaços urbanos. 

NOTA BIOGRÁFICA
Luís Santiago Baptista, Philip Cabau e Fernando Poeiras  
são professores da ESAD.CR e leccionam no curso de 
Design de Ambientes.

tendo dirigido ainda o Museu do Neo-Realismo (V. F. Xira), 
entre 2007 e 2013. Foi docente convidado no ensino  
superior de 1998 a 2007. Tem publicado artigos e ensaios 
sobre arte em livros, catálogos, jornais, revistas especiali-
zadas e tem participado em conferências e mesas-redon-
das sobre arte, no país e no estrangeiro. É doutorado em 
Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da UC (2014), 
mestre em História Política e Social pela Universidade 
Lusófona de Lisboa (2003), pós-graduado em História da 
Arte (1997) e licenciado em História, variante de História 
da Arte (1995), ambos pela FCSH-UNL.

Miguel von Hafe Pérez é crítico de arte e comissário de 
exposições. Foi responsável pela área de artes plásticas 
e arquitectura da Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura. 
Entre 2003 e 2005 foi comissário convidado no Centre 
d’Art Santa Mònica em Barcelona. Foi responsável pelo 
projecto www.anamnese.pt da Fundação Ilídio Pinho. Foi 
director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
em Santiago de Compostela (2009-2015). Comissariou 
recentemente a exposição A sul de hoje – arte portuguesa 
contemporânea (sem Portugal) para a Fondation Gulben-
kian, Paris. 
 

. . . . .

15.QUI

DGM. CONFERÊNCIA. CO-LAB.
CONVIDADOS: Pedro Reis
ANFITRIÃO ESAD.CR: Paulo Silva

Já não se chama trabalho, chama-se outra coisa: vida. 
Aquilo que nos arriscamos a ter no dia que decidimos 
fazer as coisas que gostamos. Numa altura em que tudo 
muda, temos que (re)aprender novas maneiras de fazer 
as coisas.
Comecei a experimentar como trabalhar melhor com 
mais gente e o resultado é o Co-lab. O Co-lab é um 
laboratório onde se experimentam novas formas de 
trabalhar em grupo e que serve como modelo para um 
novo conceito de colaboração, que pode ser replicado 
em qualquer lugar.

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Reis é um pai apaixonado de 4 filhos, um decla-
rado optimista e um defensor do potencial das ideias 
com pessoas.
Depois de fazer muitas coisas, aprendeu a fazer com o 
design. Cresceu, estudou (da biologia à programação), 
viajou por inúmeros países e aprendeu a fazer coisas 
melhores. Aprendeu que era capaz de tornar realidade 
aquilo que imaginava. Nos últimos tempos, descobriu 
que se conseguirmos trabalhar bem com mais gente 
conseguimos fazer muito melhor.
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20.TER

T. CONFERÊNCIA. IRONIA, IN-
TERRUPÇÃO E MONTAGEM NO 
TEATRO OU O CONCEITO BRECH-
TIANO DE “TEATRO ÉPICO”.
CONVIDADOS: Maria João Cantinho
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Dória

A relação entre Bertold Brecht e Walter Benjamin in-
tensificou-se durante o período de 1934, em que este 
esteve na casa de Brecht na Dinamarca, em Svendborg. 
É justamente nessa época que Walter Benjamin discute 
com aquele a sua conferência (proferida em 1934) in-
titulada «O Autor como Produtor», que dará origem ao 
texto «O que é o Teatro Épico?». Sabemos que esse era 
o conceito que o dramaturgo utilizava para caracterizar 
a sua própria obra. Não é propriamente sobre o teatro 
de Brecht que nos debruçaremos, mas essencialmente 
sobre a reflexão que Walter Benjamin desenvolve sobre 
esse conceito, a partir de conceitos que lhe são caros e 
que tem vindo a trabalhar particularmente na década 
de 30 e que desenvolverá noutros textos da mesma 
época. A questão que aqui se coloca, à laia de provo-
cação, é a de saber qual a função do teatro e que espécie 
de relação se estabelece entre o palco e o público, entre 
o texto e a representação, entre o encenador e o actor. 

NOTA BIOGRÁFICA
Maria João Cantinho licenciou-se em Filosofia na Uni-
versidade Nova de Lisboa, onde fez o mestrado e se 
doutorou, em Filosofia Contemporânea, com uma tese 
sobre Walter Benjamin. Actualmente é professora no 
Ensino Secundário e Professora Auxiliar no IADE. É 
membro integrado do Centro de Filosofia da Faculdade 
de Letras de Lisboa e membro associado do Collège 
d'Études Juives et de la Philosophie Contemporaine,  mem-
bro da Direcção do Pen Clube Português, da Associação 
Portuguesa de Escritores e da Associação Portuguesa de 
Críticos Literários. Publicou várias obras de ficção e po-
esia e o ensaio O anjo Melancólico – estudo sobre a ale-
goria no trabalho de Walter Benjamin (ed.angelus novus).

... . .

22.QUI

SI. CONFERÊNCIA. GRAFFITI E 
ARTE URBANA: DA "ESTETI-
ZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO"     
À "ARTIFICAÇÃO".
CONVIDADOS: Ricardo Campos
ANFITRIÃO ESAD.CR: Mario Caeiro

Com esta comunicação pretende-se fazer o histórico de 
uma das expressões visuais urbanas mais marcantes da 
nossa história recente: o graffiti. Esta expressão, inicial-
mente entendida como linguagem maldita, subversiva 
e ilegal, foi lentamente derivando numa série de ou-
tras manifestações visuais socialmente valorizadas. 
O conceito de arte urbana revela, precisamente, essa 
caminhada em direcção à legitimação social de certas 
expressões de rua que derivam, nas suas técnicas, natu-
reza e impulso, do graffiti urbano.

NOTA BIOGRÁFICA
Ricardo Campos é doutorado em Antropologia Visual, 
pesquisador social e artista visual. É actualmente 
investigador e bolseiro de pós-doutoramento no CICS 
(Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais) da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da UNL.

.....

27.TER

MAP. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM  
O ARTISTA. ESCULTURAS 
RECENTES.
CONVIDADOS: António Bolota
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Oliveira

António Bolota é um dos mais estimulantes artistas 
do panorama da arte contemporânea portuguesa. Tem 
desenvolvido uma obra que cruza as fronteiras entre a 
escultura e a instalação. No seu trabalho, as questões 
da escala e dos materiais adquirem com frequência 
uma importância de primeiro plano, medindo e ques-
tionando a nossa experiência do espaço habitado. A es-
cala massiva das suas intervenções na arquitectura dos 
espaços onde actua são profundamente interpelantes, 
convocando algumas das questões mais ancestrais da 
escultura e da origem da arte. 

NOTA BIOGRÁFICA
António Bolota nasceu em 1962. Expõe em diversos con-
textos e lugares desde 1994. 

.... .

28.QUA

MDP. CONFERÊNCIA. DESIGN 
PARA A SUSTENTABILIDADE: 
UMA ABORDAGEM CONCERTADA 
COM A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DAS EMPRESAS 
(PROJECTO SINNDESIGN).
CONVIDADOS: Cristina Rocha
ANFITRIÃO ESAD.CR: José Frade

O projeto SInnDesign tem como objetivo o desenvolvi-
mento de materiais de formação e ferramentas de Design 
para a Sustentabilidade específicas para três setores 
relacionados com o cluster habitat (mobiliário, têxteis 
para o habitat e materiais de construção), resultando 
em soluções inovadoras e competitivas. Este projeto, fi-
nanciado pelo programa Aprendizagem ao Longo da Vida, 

sub-programa Leonardo da Vinci, é uma transferência 
de inovação (ToI) de outros projetos, particularmente 
o InEDIC - Inovação e Ecodesign na Indústria Cerâmica 
(www.inedic.net) e o Ecodesign Pilot (www.ecodesign.
at/pilot) No âmbito do SInndesign, os resultados destes 
projetos são transferidos para novos sectores e países, 
e há uma focalização sobre temas importantes para as 
empresas no contexto de uma economia globalizada: 
critérios sociais em design e inovação. Participam 17 
parceiros de Portugal, Espanha, Áustria e Dinamarca.

NOTA BIOGRÁFICA
Cristina Rocha é licenciada em Engenharia do Ambiente, 
Mestre em Engenharia Sanitária. É investigadora auxiliar 
do LNEG nas áreas do desenvolvimento sustentável do 
produto, gestão ambiental e responsabilidade social das 
organizações. É a coordenadora internacional do projeto 
SInnDesign – Sustainable Innovation through Design e, a 
nível nacional, do projeto Life Cycle in Practice. Foi res-
ponsável pelo projeto InEDIC – Inovação e Ecodesign na 
Indústria Cerâmica e participou em diversos projetos de 
ecodesign e restantes instrumentos relacionados com a 
gestão do ciclo de vida dos produtos. No âmbito das suas 
actividades, esteve diretamente envolvida na elaboração 
técnica de diversas normas portuguesas de responsabili-
dade social, ecodesign e gestão ambiental.

Nota: Conferência às 16h00.
 

. . . . .

29.QUI

MGC. CONFERÊNCIA. ESPAÇO 
PÚBLICO – HEGEMONIA E 
DISSENSO.
CONVIDADOS: José Manuel dos Santos
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Arroz

“Neste tempo megalómano e exibicionista, em que 
todos procuram uma insaciada autoestima e já não 
parece haver lugar para a subtileza, a compaixão e a 
cortesia, convém mantermos o sentido da memória e 
da medida” (in Despedida, Expresso, 25/02/2011)

NOTA BIOGRÁFICA
José Manuel dos Santos foi assessor cultural dos presi-
dentes da República Mário Soares e Jorge Sampaio. 
Foi cronista do Tempo e na revista Actual do jornal 
Expresso, colaborador do Jornal de Letras, bem como 
apresentador de programas de cultura e língua portu-
guesa na RTP2. É actualmente membro do Conselho de 
Administração da Fundação EDP.
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03.TER

MDG. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/
CONVERSA COM O ARTISTA. 
ESPAÇOS PERFORMATIVOS DO 
DESENHO.
CONVIDADO: António Jorge Gonçalves
ANFITRIÃO ESAD.CR: Teresa Fradique 

Um percurso guiado por alguns dos trabalhos mais  
singulares de AJG.

NOTA BIOGRÁFICA
António Jorge Gonçalves nasceu e vive em Lisboa. Licen- 
ciou-se em Design de Comunicação na FBAUL e fez 
mestrado em Cenografia de Teatro na Slade School of 
Fine Arts em Londres, onde foi bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. O seu trabalho envolve ilustração 
editorial, performance visual e cartoons políticos. É 
autor dos álbuns de banda desenhada da série Filipe 
Seems (com Nuno Artur Silva) e das novelas gráficas A 
Arte Suprema e Rei (com Rui Zink). Fez direção visual em 
várias peças de teatro, entre as quais O que diz Molero e 
Arte (encenações de António Feio) e Como fazer coisas com 
palavras (com Ricardo Araújo Pereira). Criou o projeto 
Subway Life, desenhando pessoas sentadas nas carrua-
gens do metro de muitas cidades do mundo. Escreveu 
e realizou o filme/espetáculo Lisboa quem és tu?, para 
ser projetado nas muralhas do Castelo de São Jorge, em  
Lisboa. Na última década, as suas performances de 
Desenho Digital têm tido lugar um pouco por todo o 
mundo, envolvendo artistas como Bullet, Kalaf, Amélia 
Muge, Micro Audio Waves, Gino Robair, Ellen Fullman, 
Mário Laginha ou Bernardo Sassetti. Leciona Espaços 
Performativos no Mestrado em Artes Cénicas da FSCH/UNL, 
em Lisboa.

.... .

04.QUA

MAP. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/
CONVERSA COM O ARTISTA. A 
SUPERFÍCIE, PELE DA FIGURA.  
CONVIDADO: Miguel Branco 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Philip Cabau 

A obra de Miguel Branco atravessou, ao longo dos 
anos, diversos meios de expressão artística: do desenho  

 
à pintura e à escultura, pequenas e grandes, isoladas 
ou em séries. Em todas elas a atenção à superfície – e 
à sua apresentação – ocupa um lugar preponderante 
no trabalho do artista. Convocação, montagem, velatura 
e desvelamento são alguns dos processos centrais na 
construção do seu significado.

NOTA BIOGRÁFICA
Miguel  Branco nasceu em Castelo Branco, em 1963. 
Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Pintura na FBAUL 
e é professor do Ar.co desde 1989, responsável pelo  
Departamento de Desenho e Pintura entre 1994 e 
2012. Expõe individualmente desde 1989. Participou 
em três importantes exposições internacionais de arte 
portuguesa: "Portugal Agora, Portuguese Contemporary 
Art", Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo, 
2007; "Situation Zero, Recent Portuguese Visual Arts", 
Yerba Buena Center for the Arts, São Francisco, EUA, 
2001; "Tríptico, Europália 91 – Portugal", Museum Van 
Hedendaagse Kunst, Gent, Bélgica, 1991. Está repre-
sentado nas seguintes colecções públicas: Ar.Co, Caixa 
Geral de Depósitos, CAM/Fundação Calouste Gul-
benkian, Fundação Carmona e Costa, Fundação EDP, 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean,  Museu de Arte 
Contemporânea do Funchal, Museu de Arte Moderna, 
Fundação de Serralves.

.... .

05.QUI

DA. CONFERÊNCIA. "NÃO, EU  
NÃO SOU DESIGNER, BEM, SOU 
FORMADO EM DESIGN, MAS..."
CONVIDADO: Frederico Duarte
ANFITRIÃO ESAD.CR: Carla Cardoso 

Uma palestra sobre o meu trabalho sobre design desde 
que deixei, mais ou menos há dez anos, de trabalhar 
como designer. Quase nada pode ser chamado de crítica. 
Ou pode?

NOTA BIOGRÁFICA
Frederico Duarte nasceu em 1979. Estudou Design de 
Comunicação em Lisboa e Crítica de Design em Nova 
Iorque. Enquanto crítico e curador de design tem, desde 
2006, escrito artigos e ensaios, contribuído para livros e 
catálogos, dado palestras e workshops, comissariado expo- 
sições e organizado eventos sobre design, arquitectura e 
criatividade. Actualmente é doutorando e bolseiro FCT no 
Birkbeck College, University of London e no Victoria & Albert 
Museum. Foi docente do mestrado em design de produto 
da ESAD.CR entre 2010 e 2014.

.....

10.TER

DP-CV. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. BOLOTA.
CONVIDADO: Isabel Claro 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Carradas

Apresentação dos processos de trabalho e do percurso 
artístico.

NOTA BIOGRÁFICA
Isabel Claro é Bolota, ceramista natural da cidade de 
Caldas da Rainha e fundadora do Atelier Bolota, sediado 
nesta mesma cidade tão ligada à história e tradição 
da cerâmica portuguesa. Ceramista desde os 16 anos, 
altura em que inicia a sua formação nessa área, Bolota 
desenvolve a sua actividade na olaria contemporânea, 
num equilíbrio entre métodos tradicionais e a cerâmica 
artística de autor.

... . .

11.QUA

DGM. CONFERÊNCIA. DESAFIOS 
NO DESENVOLVIMENTO DE 
MOBILE APPS.
CONVIDADO: Fernando Marques
ANFITRIÃO ESAD.CR: Eduardo Machado 

SINOPSE
Os avanços tecnológicos conduzem a novos desafios 
na construção de conteúdos. Estes têm que estar em 
sintonia com as arquiteturas e dispositivos mais modernos 
e que ganham o estatuto de standards. O mobile e o 
digital invadiram o nosso quotidiano e merecem pois 
um estudo das todas as suas potencialidades.

NOTA BIOGRÁFICA
Fernando Marques é Web Developer e sócio da empresa 
Velcro Design desde Março de 2006, onde é responsável 
pela área de Web Development e pelo desenvolvimento 
de projetos em HTML5, CSS3, Javascript, PHP, MySQL, 
aplicações para Facebook e mobile.

. . . . .

12.QUI

AP. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. DOMINGOS REGO.
CONVIDADO: Domingos Rego
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Baraona  

Revisitando o seu percurso artístico, Domingos Rego 
propõe uma reflexão sobre a criação artística, o estudo 
dos autores do passado, a importância do tempo nas 
artes plásticas e da experiência directa dos fenómenos.

NOTA BIOGRÁFICA
Domingos Rego nasceu em Castelo Branco, 1965. Vive 
e trabalha em Azeitão e Lisboa, expondo regularmente 
desde 1993. Licenciado em Artes Plásticas/Pintura 
(1994) pela FBAUL, concluiu, na mesma faculdade, o 
Mestrado em Pintura (2006) e o Doutoramento em 
Belas-Artes/Desenho (2013). Desde 2002, ensina Pintura 
e Desenho na FBAUL, onde é actualmente Professor 
Auxiliar.
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17.TER

DA. CONFERÊNCIA. EXPOSIÇÕES 
EM ESPAÇOS PÓS-INDUSTRIAIS: 
PROJECTOS DE CURADORIA  
ENTRE A ARTE E A ARQUITECTURA
CONVIDADO: Inês Moreira
ANFITRIÃO ESAD.CR: Filipe Alarcão 

Apresentação de projectos de curadoria e design expositivo 
em espaços industriais requalificados.

NOTA BIOGRÁFICA
Inês Moreira é arquitecta, investigadora e curadora. Dou-
torada em Estudos Curatoriais pelo Goldsmiths College  
da Universidade de Londres, é professora convidada na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. É 
detentora de um extenso curriculum de investigação e 
prática de projecto nas áreas da arquitectura, artes plásti-
cas e humanidades, com especial incidência nos contextos 
de aproveitamento de espaços pós-industriais e projectos 
expositivos.

.... .

18.QUA

MGC. CONFERÊNCIA. A ARTE E 
OS MUSEUS NA ERA DA MASSIFI- 
CAÇÃO E DA GLOBALIZAÇÃO.  
CONVIDADO: Dalila Rodrigues 
ANFITRIÃO ESAD.CR: João Serra 

Uma conversa sobre o modo como as mudanças registadas 
nos públicos e nos mecanismos dos consumos de arte 
e museus  afectam a produção artística e a museologia 
contemporânea.

NOTA BIOGRÁFICA
Dalila Rodrigues é historiadora da arte, professora do 
Instituto Politécnico de Viseu e do Colégio das Artes 
em Coimbra. Foi directora do Museu Grão Vasco, do 
Museu de Arte Antiga,  do Museu Paula Rego e admins-
tradora do Centro Cultural de Bélem.

.....

19.QUI

DI. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/
CONVERSA COM DESIGNERS. 
DESIGN WITH ORIGIN.
CONVIDADO: Kathi Stertzig e Álbio Nascimento
ANFITRIÃO ESAD.CR: Carla Cardoso 

Como pode o design ser um catalisador para a mudança 
social? Qual é a relevância do património cultural num 
projecto de design? Como é que o design contribui  
estrategicamente para o desenvolvimento socio-cultural  
regional ou local?

NOTA BIOGRÁFICA
Kathi Stertzig e Álbio Nascimento são THE HOME 
PROJECT DESIGN STUDIO Dedicam-se à investigação 
e prática do design enquanto processo exploratório 
da relação entre as pessoas e o lugar. Desenvolvem 
projectos integrados a partir de uma intensa pesquisa 
cultural, para uma aproximação à cultura material de 
forma autêntica, sustentada e comprometida. 

... . .

24.TER

DGM. PROJECÇÃO DE 
DOCUMENTÁRIO/DEBATE COM 
ALAIN RESNAIS.
ANFITRIÃO ESAD.CR: Célia Ferreira

De Alain Resnais “Le chant du Styrène” (1959, 19 min.). 
e de Alain Resnais e Chris Marker “Les statues meurent 
aussi" (1953, 30min.). Dois artistas contemporâneos 
com linguagens singulares, participaram de forma 
crítica e poética na criação de uma visão do mundo 
e do tempo.

NOTA BIOGRÁFICA
Alain Resnais, realizador francês, nasceu em 1922 e 
morreu em 2014, em Paris. Chris Marker, realizador, 
fotógrafo, escritor, artista multimédia francês, nasceu 
em 1921 e morreu em 2012, em Paris.

... . .

25.QUA

DGC. CONFERÊNCIA. "FAZER 
CRESCER" UM TEATRO.
CONVIDADO: Miguel Honrado
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Arroz 

SINOPSE
Uma conversa cruzada sobre gestão, programação e 
públicos.

NOTA BIOGRÁFICA
Miguel Honrado é licenciado em História pela FCSH/
UNL e tem uma pós-graduação em Curadoria e Organi- 
zação de Exposições pela FBAUL/Fundação Calouste 
Gulbenkian.  Exerce, desde 1989, a sua actividade nos 
domínios da produção e gestão cultural. Foi, entre 
Novembro de 2007 e Dezembro de 2014, Presidente 
do Conselho de Administração da EGEAC – Empresa 
Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação 
Cultural, Câmara Municipal de Lisboa. Desde Janeiro 
de 2014 é Presidente do Conselho de Administração 
do Teatro Nacional D. Maria II.

. . . . .

26.QUI

T. CONFERÊNCIA. TEATRO?
CONVIDADO: Francisco Frazão
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Dória  

Uma conversa em torno do significante da palavra teatro,  
onde cabe a designação de uma escultura negra de 
1,80m por 1,80m e a performance de atravessar a pé 
a muralha da China. A única arte da vida, como lhe 
chamou Derrida?

NOTA BIOGRÁFICA
Francisco Frazão é programador de teatro da Culturgest.  
Fez o curso de Línguas e Literaturas Modernas na  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  
Integrou a comissão de leitura dos Artistas Unidos de 
2000 a 2004. Traduziu Beckett, Pinter, Stephen Green-
horn, Howard Barker, Tim Crouch, Abi Morgan, Katori 
Hall, Chris Thorpe, Tim Etchells. Tem publicado artigos 
e dado aulas sobre teatro, cinema e literatura.
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01.TER

SI. CONFERÊNCIA. FOTOGRAFIAS 
EFÉMERAS OU A FOTOGRAFIA 
ANTES DA FOTOGRAFIA.
CONVIDADO: José Soudo
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Aboim 

(...) Embora com resultados muito precários, os con-
tributos de Thomas Wedgwood e de Humphry Davy, per-
mitiram a conjugação de casualidades e investigações 
que levaram ao surgimento da fotografia, como uma 
actividade regular nas décadas seguintes, ou seja, já no 
século XIX.
É sobre a efemeridade do seu trabalho que se tomou 
como objectivo, desenvolver este projecto de execução 
da exposição “Fotografias efémeras”, como um contributo e 
uma homenagem que se lhes presta, pois foram figuras 
muito particulares e de referência, de todos os pioneiros 
dos tempos que se poderão entender como os da “pré-
história da fotografia” (Rosenblum, 1997, Gernsheim, 
1965 e Eder, 1945) ou da “proto-história da fotografia” 
(Batchen, 2001).

NOTA BIOGRÁFICA
José Soudo é Mestre em Fotografia Aplicada e obteve 
o Título de Especialista em Fotografia. Docente na  
Licenciatura em Fotografia da ESTT/IPT, desde 2002,  
docente de Fotografia e de História da Fotografia (des-
de 1983), no Curso de Fotografia do Ar.Co, onde exerce 
funções de Coordenador Técnico do Departamento de 
Fotografia. Foi docente, nos anos de 1989 a 1991, na 
ESES/IPS Formador creditado desde 1992, foi formador 
do CENJOR, em acções de formação para jornalistas, nas 
áreas da Fotografia e do Fotojornalismo. Sócio funda-
dor, em 1982, da galeria e do projecto de animação cul-
tural em fotografia, “Ether - Vale tudo menos tirar olhos”. 
Membro da comissão de estudo para a recuperação da 
“Casa-Estúdio Carlos Relvas”, na Golegã, nomeado pelo 
IPPAR. Enquanto fotógrafo, está representado em diver-
sas colecções oficiais e particulares, em Portugal e no 
estrangeiro, assim como através de livros e publicações. 
Participante em múltiplas exposições individuais de  
fotografia, desde 1982 até à actualidade, assim como em 
projectos colectivos em parceria com outros fotógrafos 
e com outros artistas visuais, tanto em Portugal, como 
no estrangeiro.

.... .

03.QUI

MAP. CONFERÊNCIA. SOBRE 
CINEMA E RELIGIÃO.
CONVIDADO: Inês Gil
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Poeiras 

Interrogações e reflexões sobre o modo como as imagens 
re-apresentam experiência espiritual e religiosa.

NOTA BIOGRÁFICA
Inês Gil é Professora Associada na ECATI da Universi-
dade Lusófona, onde leciona cinema e fotografia desde 
2000. Foi coordenadora do Arquivo de Fotografia de 
Lisboa do Centro Português de Fotografia entre 1998 
e 2001. É doutorada em Cinema e realizou dois Pós-
Doutoramentos em cinema. 

.... .

10.QUI

MGC. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. CRIAÇÃO-PROGRA-
MAÇÃO.
CONVIDADO: Tiago Guedes
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Arroz 

Uma conversa sobre o percurso singular de Tiago 
Guedes, coreógrafo e programador, sobre o diálogo  
entre criação e programação estabelecido nas escolhas 
das direcções artísticas e dos processos de trabalho 
dos teatros.

NOTA BIOGRÁFICA
Tiago Guedes nasceu em 1978 e é actualmente o 
programador artístico do Teatro Municipal do Porto. 
Desenvolve o seu trabalho coreográfico desde 2001, 
colaborando como coreógrafo associado com a RE.AL 
de 2003 a 2007. Foi coreógrafo residente do Théâtre Le 
Vivat, em Armentières (França), no triénio 2006 a 2008, 
onde programou CARTE BLANCHE. Assume em 2007 a 
direção artística da Associação Cultural Materiais Diver-
sos, a que se associam mais de uma dezena de artistas 
nacionais, e com a qual gera o Festival Materiais Diver-
sos, que tem tido sucessivas edições. Foi diretor artístico 
do Cine-Teatro São Pedro (Alcanena) em 2011-2012 e 
em Março de 2013 assumiu a direção do Teatro Virgínia, 
em Torres Novas, interrompida pelas funções actuais.

10 SEMANA 11 SEMANA
/// DEZEMBRO /// DEZEMBRO



. . . . .

15.TER

MDG. PROJECÇÃO DE DOCUMEN-
TÁRIO/DEBATE. TECHNOCALYPS 
(156 MIN., REAL.FRANK THEIS).
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Barreto 

“Technocalyps” é um documentário focado sobre a trans-
formação do humano pela evolução tecno-científica. 
O uso deliberado de um dramatismo kitsch sublinha e 
ironiza a pulsão de morte presente no imperativo inova-
dor e no credo da obsolescência do corpo, em particular 
no delirante movimento transhumanista. A perspectiva 
mais original do documentário é a da ligação, por vezes 
surpreendente, entre ciência, escatologia gnóstica e 
messianismo, convergindo para uma metafísica da  
tecnologia, de contornos visionários e apocalípticos.

NOTA BIOGRÁFICA
Frank Theis é um artista visual e cineasta, originário da 
Bélgica.

Nota: Filme em inglês, sem legendas.

. . . . .

17.QUI

MDP. CONFERÊNCIA. OS PER-
CURSOS DA MATÉRIA - DO 
MATERIOCENTRISMO AO 
IDEOCENTRISMO.
CONVIDADO: Pedro Oliveira
ANFITRIÃO ESAD.CR: José Frade 

Uma reflexão sobre a revolução operada na interpre-
tação da matéria e dos materiais ao longo da história da 
evolução humana até chegar à actualidade, analisando 
as suas consequências ao nível do projecto. Esta comuni-
cação visa estimular a reflexão sobre o papel do design-
er enquanto profissional responsável pela atribuição de 
sentido aos produtos e sistemas, na medida em que este 
recorre a um vocabulário específico - os materiais - que 
deve ser utilizado na consciência dos seus significados 
culturais. O tema parte da observação de alguns arte-
factos e projectos irónicos da cultura material humana, 
que representaram na época uma ampliação dos limites 
físicos tradicionais dos materiais que os conformam, cul-
minando numa análise de produtos criados a partir de 
novos materiais inteligentes e reactivos.

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Oliveira é doutorado em Design (2012) pela  
FAUTL, mestre em Design (2000) pela Domus Acade-my 
de Milão e licenciado em Design de Equipamento (1998) 
pela FBAUL,  de Lisboa. Desde Setembro de 2013 que 
é Professor Auxiliar na Universidade Europeia, sendo 
responsável pela leccionação de diversas matérias na  
licenciatura em Design e na de Ciências da Comunicação. 
Colabora também como docente convidado na ESART-
IPCB desde 2012 e no IADE desde 2015. Trabalhou em 
diversos centros de investigação (CIAUD, CITAD, IIED)  
desenvolvendo P&D principalmente nas áreas do  
design de embalagem e dos novos materiais. Trabalhou  
como designer industrial no estúdio Paolo Villa Design  
(Milão, 2001-2003) e como designer gráfico para o 
Centro de Pesquisa da Domus Academy (Milão, 2001). 
Em 2004 criou o seu próprio estúdio de design em Lisboa,  
onde desenvolveu trabalhos na área do design de produto, 
da embalagem e stands.

12 SEMANA
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/// Uma programação cultural semanal, ao longo de cada semestre, multidisciplinar e transversal a 
várias áreas do saber e da criação, com conferências, debates, encontros e conversas, projecções de 
filmes e documentários. Um diálogo da escola com o mundo da criação e do pensamento contemporâneo, 
trazendo à ESAD.CR diferentes universos de investigação e percursos autorais singulares, através da 
presença de alguns dos seus mais interessantes protagonistas e eloquentes mediadores. 

Um programa integrado e conjunto, proposto por cada uma das coordenações de cursos da ESAD.CR, 
aberto a toda a comunidade, com várias sessões todas as semanas, sempre às 17h, no Auditório 1 - EP1. 
Três actividades para cada curso, uma para cada um dos meses do semestre. 

Um lugar de debate e de encontro cosmopolita, em sintonia com a contemporaneidade, que procura 
a criação de um ambiente de estímulo intelectual e criativo para os estudantes e uma apresentação 
regular de actividades de investigação da comunidade criativa da ESAD.CR e dos seus convidados. 
Um programa comprometido com a compreensão da complexidade do presente e das contradições do 
mundo globalizado, com as transformações do futuro próximo e com a transição para formas de vida mais 
sustentáveis e inteligentes,  que vão para além da sociedade do hiperconsumo e do entretenimento.


