OPEN CALL
Musa paradisiaca

Casa-animal

A Casa-animal é uma escultura-monumento-palco metálica, desmontável e transportável, que
resulta da colaboração entre a Musa paradisiaca e o Arquitecto Miguel Roxo, com o apoio do
Engenheiro Vasco de Barros. Construída a partir de uma noção híbrida de escala, entre homem
e animal, a Casa-animal é um lugar que partilha qualidades de abrigo, capela e estrebaria.
Este objeto será instalado ao ar livre, em espaço público, no contexto da itinerância da Bienal de
Artes Contemporâneas BoCA ao Fórum Eugénio de Almeida, em Évora, durante o período de
6 de Maio a 1 de Julho de 2017.
Com duas sessões da Musa paradisiaca programadas, uma na inauguração (6 de Maio, 19h)
e outra no encerramento (1 de Julho, 19h), a Casa-animal encontra-se ainda aberta a outros
eventos públicos que poderão assumir os formatos de exposição, conversa, conferência,
performance ou qualquer outra acção temporária, propostos através de uma OPEN CALL,
aberta em permanência.
As propostas da OPEN CALL realizam-se através do formulário online disponível em
http://bit.ly/2l4LYww, sendo seleccionadas e coordenadas pelo Fórum Eugénio de Almeida
com a Sociedade Harmonia Eborense.
Os eventos realizados na Casa-animal através da OPEN CALL são da responsabilidade dos
proponentes, sendo-lhes fornecido um ponto eléctrico pelo Fórum Eugénio de Almeida e
acompanhamento pela Sociedade Harmonia Eborense, parceiros locais do projecto.
A BoCA, o Fórum Eugénio de Almeida e a Sociedade Harmonia Eborense responsabilizam-se
pela divulgação dos eventos propostos.

Dimensões internas da Casa-animal:
180cm altura x 168cm largura x 348cm profundidade; piso elevado a 1m do chão.
Localização e horário da programação da OPEN CALL:
Fórum Eugénio de Almeida (Largo do Conde Vila Flor, Évora): 7 de Maio a 30 de Junho
Sexta-feiras (16h-19h), Sábados e Domingos (14h-19h), exceptuando casos pontuais.
A BoCA - Biennial of Contemporary Arts é uma nova bienal de artes que decorrerá em Lisboa e no Porto, de 17 de
março a 30 de abril de 2017, em diversas instituições (museus, galerias, teatros, discotecas) e integrando ações no
espaço público. Com direção artística de John Romão, a BoCA privilegia a programação de objetos artísticos de
carácter tranversal, no campo das artes visuais, artes cénicas, performance e música.

www.bocabienal.org
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